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 اولفصل

)2 نالی،فرودگاه مهرآباد،ترم1379 زییپا(

 ی و روبوسه،خندهی گريصدا. کنندگان و بدرقه کنندگان بود فرودگاه مملو از مسافران ، استقبال سالن
استقبال کننده ها مرتب سرك .  شدی مدهی از گوشه و کنار سالن شنزانشانی خانواده و عزایمسافران 

 انیدر م.  کننددایپ تی جمعنی کردند تا مسافرانشان را ازبی روبرو نگاه مي و به سالن هادندی کشیم
 آراسته و مرتب ، منتظر،چشم به ی و سر و وضعبای شاداب و زیی جوان با چهره ها4 مردم،ياهویه

.سالن مقابل دوخته بودند
 ي صورت کنار زد و رو به همراهانش با صداي لخت و نسبتا بلندش را از روي زده موهاجانی،هیکام

: بلند گفت
. کردهرشکای خوب چي آب و هوادینیبب! بچه ها،فرهاد اومد،اوناهاش -

:  کرد و گفتی رو به کامفرامرز
. و مرتبهپی خوش تشهی داداش من هم؟ینی رو ببی بهتر از خودت کسی تونینم -
. کنهی میی همه مسافرا خودنمانی ب،چطوریی با اون قد بلند و وقار و آقانیبب
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:  با خنده پاسخ دادیکام
! زنهی بابات از دور چشمک مي سر در خونه يآره،مثل چراغ ها -
:  گفتمایس
. برداری دست از شوخنجای خجالت بکش،اقال ایکام -

:  را که جلوتر از همه بود در آغوش گرفت و بعد با دقت به او نگاه کردی ابتدا کامفرها
 ی می،حتي نکردشی با چندسال پی فرقچیتو ه. نمتی بی خوشحالم که میلی پسرعمو؟ خيچطور -

.يتونم بگم سرحال تر هم شد
:  و او را بغل کرد و گفتدی به طرف فرامرز چرخبعد
 نی از ادی هم بادی شاای به جفت تون ساخته ي دوران نامزدنکهیداداش کوچولوم چطوره؟ نه ، مثل ا -

! خوشگل تشکر کرديخانم ها
: جواب دادی فرامرز کامي جابه
! کردن؟دای پی خانم ها هم از صدقه سر ما دو تا چه آب و رنگنی اینی بینم -

:  با خنده گفتفرهاد
 ی شرقي وستهی به هم پي و ابروهای مشکي چشم هانی رو با امای وقت سچیمن ه. ي خود کردیب -

شبنم جان هم که . ي مادرت رو انتخاب کردلی بهت بگم،تو گُل فامیکام.  کنمیفراموش نم
 خوشگل که بود ،نامزدتگمی مکیفرامرز بهت تبر. ییبای خودمه با همون ظرافت و ززی عزییدختردا

.ادی میلی تر هم شده و به تو هم خشگلحاال خو
:  پاسخ دادی با خوشحالفرامرز

 که فرستاده یی با عکس هاسهیاصال قابل مقا. ی روبه راه شده باشنقدری کردم ایفرهاد، فکر نم -
.یستی نيبود
:  هم در ادامه گفتیکام
 می صبر کندی چقدر بانمیبب.  اونجا خوب بهت ساختهي کنم آب و هوایفکر م. ي رو اومدیحساب. آره -

م؟یری چمدونات رو بگهیتا بق
:  که بر دوش انداخته بود، اشاره کرد و گفتیفی و ککی چمدون کوچهی فرهاد

.ناستی هملمیوسا. می برمی تونیم -
:  با تعجب گفتفرامرز
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! رسه؟ی اش بعدا مهی بقای نهی هملتی وسايجد -
.ارمی با خودم بيادی زلی نداشت وسایلیدل.  بمونمنجای دو هفته ایکی قراره من ؟یلیچه وسا -

:  را گرد کرد و گفتشی چشمهایکام
 نی سوار ماشمیبچه ها فعال بر. پوستت کنده است.. ی هستیالیعجب آدم خوش خ!  دو هفته؟یکی -

! جا برگردهنی بشه و از هممونی وگرنه ممکنه فرهاد پشمیبش
 ی با لحن شوخی راه کامانی کامران شدند و به طرف منزل به راه افتادند در ملی سوار اتوموبیهمگ
: گفت

 گرفتن ي استقبالت فقط برامی ذوق و شوق اومدیبا کل. ياوردی برامون میپسرعمو جان، اقال سوغات -
.یسوغات
:  و گفتدی خندفرهاد

.ه تو و نامزدت محفوظینترس سوغات -
:  به فرامرز کرد و ادامه دادی نگاهبعد
.مال تو و شبنم جان هم فراموش نشده. داداش کوچولو،تو هم ناراحت نباش -
:  با اعتراض گفتمایس
.فکر کنم اون چمدون همش مال اونه. ستی تا ن2 دونه و هی که حتما دی مهشیسوغات -
 دی دونی رو بهتر مهی بقي قهیر خانم ها که سلشما دخت.  گرفتمشی و لوازم آراي روسري سرهیاتفاقا  -
.دی زحمتش رو بکشدیبا

:  ترمز و با تعجب گفتي زد رویکام
! هم جزو اونهاست؟دی مهشیسوغات -

:  پاسخ دادي خونسردتی با نهافرهاد
 کم لی فامي که دختر عمومه؟ شکر خدا تونهی از اری غارم؟ی براش بی چی خواستیخب آره،پس م -

. هم باشمهی به فکر بقدیم،بایدختر ندار
: دی به خود جرأت داد و پرسی کامانی منیدر ا.  شده بودندرهی با تعجب به فرهاد خهمه

 ی شما محسوب نمي دخترعموشونی امیواهللا تا اونجا که ما با خبر! فقط دخترعمو!  ؟ی گفتیچ
 ری عرض خيبرا... دارنفی تشرشگاهیدر آرا هستن و با اجازتون از صبح هم یشن،بلکه نامزد جنابعال

!چارهی بذارهی امشب سنگ تمام ميداره برا! مقدم به شما
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 :  و گفتدی خندفرهاد
 به زی کنن و هزار تا چی مشی آراادی که زیی دونه من از دخترای مگه اون نمیول! یچه دختر با ذوق -

 اد؟ی خوشم نمیلی مالن،خیسر و صورتشون م
 :  لبخند زد و گفتشبنم

 ی امشب که بعد از مدت ها اونو مید،ولی بهش بگدی تونی مسئله رو منیخُب فرهاد جان،شما بعدا ا -
 . خورهی ذوقش مي تودی نگيزی چدینیب

 :  را باال انداخت و گفتشی ابروهافرهاد
 !اون فقط دخترعمومه و بس. دی زنی حرف مدی وجود نداره که شما از مهشي اگهی ديخُب مسأله  -

 :  نگه داشتابانی را کنار خلی اتوموبیکام
 !؟یگی مي واقعا جدای ؟ی کنی میفرهاد شوخ -

 : شد و گفترهی به او خیکام
مثل آدم . ی بزنیی حرف هانی کنم؛مبادا جلو عمو بهادر و عمه خانم همچی بهت محتی نصکی -
 .دی مهشي پهلوینیشی می کنی می با همه سالم و احوالپرسيریم
 ! داداشمشهی مختی ری نکن که اوضاعت بمی حرکت اضافه اچیه

 :  با آرامش گفتفرهاد
 شه؟ی مدای پی خالي جادیمگه فقط کنار مهش -

 :  سرش را تکان دادفرامرز
 .گهی خب نامزدته د؟یبابا مارو گرفت -

 :  جواب دادفرهاد
 ! گفته اون نامزد منه؟ چطور خودم خبر ندارم؟یک -

 :  را در هوا تکان داد و گفتشی دست هایکام
 !يتو حاال دبه درآورد. شهی مال چند سال پهی قضنیا. ستی نيدیخبر جد.  بابا،همه باخبرنيا -
 :  کالم او را ادامه دادمای سو
 گذاشتن ی چون فکر کردن ممکنه خسته باشی امشب باشه،ولنی شما همياصال قرار بود نامزد -
 .هندی چند روز آيبرا

 :  را بلند کردشی شد و صدای عصبانفرهاد
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 . کارهاشون برنداشتننی حضرات هنوز دست از انی اده؟ی برنامه رو چنی ایک -
 ! کنن؟ی منیی همسر تعشی شناسی که نمی کسي االن قرن چندمه که هنوز برامگه

 :  کرد او را آرام کندی سعفرامرز
 شهیهم. رنی گی ممی برامون تصمگرانید. میستی ني که ما کاره ای دونیم.  نشویخب حاال عصبان -

 . ما باشه همونهری تقدي تویگفتن هرچ
 :  هم ادامه دادیکام
 ما هم توسط عمه خانم و عمو ها نوشته ری تقدنکهیمخصوصا ا. گهیآره فرهاد جان، فرامرز راست م -
 ! رد خور ندارهگهید. شهیم
 

 . قرار داشتعی وسینی امجد،مضرف به پارك و در زمي و عمارت خانواده باغ
 احاطه وهی رز و درختان بلند مي مملو از گل هاي سنگفرش شده که دو طرف آن را باغچه هایابانیخ

 . امتداد داشتی ساختمان اصليکرده بودند، تا جلو
 شده بودند،به چشم ي بنفشه و پامچال گلکاري که با گل هایی باغچه های شني دو طرف جاده در
 هرس شده بودند،در دو طرف باغچه ي جلوتر دو کاج بزرگ که به صورت کرویکم.  خوردیم

 و درخت ي کردند و پشت آن استخرب بزرگ قرار داشت که دور تا دور آن هم گلکاری مییخودنما
 ي فضاییبایند،ز هرس شده و جوانه زده بودی گُل رز که به تازگيبای زاری بسيبوته ها.  شده بوديکار

 بلند که با چند پله از يباغ را دو چندان کرده بودند و ساختمان بزرگ،دو طبقه با ستون ها و پنجره ها
 . کردی میی باغ خودنماانی شد ، در می جدا ماطیح

 از ياریفرهاد بس.  فرهاد دور او حلقه زدنددنی در سالن جمع شده بودند که با دیک،همگی نزداقوام
 ظاهر ي که گذشت زمان چقدر رودی با آنها آشنا شد،تازه فهمی توسط کامی شناخت و وقتیآنها را نم

 . شده بودندریبچه ها بزرگ و بزرگ ترها پ. تیهمه اثر گذاشته ا
 همان صالبت ،هنوزی مشکشهی آن لباس همدش،دری کامال سفي نافذ و موهاي خانم با چشم هاعمه

 .دیفرهاد دست او را بوس.  زدی داده بود،به فرهاد لبخند مهی تکشیرا داشت و همان طور که به عصا
 ی گاه می عصا که گاه و بنی اي تنگ شده بود،مخصوصا براتانی چقدر دلم برادی دونیعمه جان،نم -
 ! به پشتمدیزد

 : دی فرهاد را بوسیشانی و پدی خانم خندعمه
 .ی و از ما دور باشنجای از ا لحظهکی خواد ی دلم نمگهید. ي خودت خوش اومديپسرم،به خونه  -
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 فرهاد را بغل کرد و یسیبدون رودربا.  خانم هنوز همان طور و مثل سابق بود؛تُپل و سرحالی بیب
 :  گفتهیبعد رو به بق. دی را محکم بوسشیگونه ها

 نی ا؟ی کننهی مطبت منو معاامی بيدی به من وقت میک. ننه جان قربونت برم. باالخره پسرم اومد -
 . منو کشتپادرد

 :  زد گفتی منی خود را به زمي سرنقره اي که عصای در حالی خان امجد با ابهت خاصربهادریام
 یول.  شهی کارش شروع مندهیاز چند روز آ...انشاءا.  تازه کنهی خانم،بذار فرهاد نفسی بیصبر کن ب -

 .ی باشضشی مرنی به پاس خدماتت،تو اولدمیقول م
 کنه که فکر کنم مجبور بشه به ما هم وقت ی و مطب اونقدر سرش رو شلوغ ممارستانی کار بالبته
 . بدهیقبل

 جلو آمد و دی لنگی می که کمی بود با آن شکم برآمده،درحالستادهی اي امجد که گوشه ااسکندرخان
 : گفت

ترسم  یم. زمهی عزدی انجام بشه ازدواج فرهاد جان با مهشدی که باي مسأله انیبهادر خان، مهمتر -
 ! برهادشیسر فرها جان اونقدر شلوغ بشه که ازدواج هم 

 :  را گرفت و گفتشی بازوی نشون بدهد،کامی فرهاد عکس العملنکهی از اقبل
 . کنمی بچه ها رو بهت معرفي هی بقایفرهاد جان ب -

 :  در گوش فرهاد گفتبعد
 .بذار و جواب نده*****  ي و دندون روای امشبو و کوتاه بهیمرگ من  -

 شی بود،بازوختهی شانه اش ري بلوند که روي با موهابای زي از آنکه فرهاد جواب او را بدهد،دخترقبل
 : را گرفت

 من گهی نداره چند وقته دیبی ع؟يای باشم که سراغم مي نفرنی صبر کنم و آخردی من بازم،حاالیعز -
 . کنمی میهم تالف

 :  و خودش را به ندانستن زد به دختر کردی نگاهفرهاد
 .ارمی ی شما رو به جا نمدیببخش -

 :  فرهاد زد و گفتي به پهلوي سقلمه ایکام
 که شما شهی هم باورش نمچارهی بنیا. ي فرهاد نفرستادي عکس براهی جان،دی خودته مهشریتقص-

 !ی صنمنی همچهی يشد
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 :  با عشوه گفتدیمهش
 ! کنمزشی خواستم سورپریمخصوصا ندادم،م-

از سر تا پا عشوه و ناز .  بلوند مانند عروسک بودي و موهادی و صورت سفی آبي با آن چشم هادیمهش
 را دی گفته بود آن شب مهشیفرهاد اجبارا همان طور که کام.  که فرهاد از آن متنفر بوديزیداشت،چ

 انی تا پايا  لحظهي دست گرفته و براانی فرهاد را در مي که مانند منگنه بازويدیتحمل کرد؛مهش
 هربار فرهاد به بهانه ی به باغ برود،ولشیچند بار هم از فرهاد خواست تا همرا.  نگذاشتشیشب تنها

 شده بود به دی درهم مهشیافهی قي که تا آخر شب متوجه یکام.  ، دعوتش را رد کردی خستگي
 :  از باغ کشاند و گفتي فرهاد را به گوشه ايبهانه ا

 ؟ی کنی مينجوری دختره انی چرا با ا؟ي شدوونهیپسر،مگه د -
 :  گفتی با کالفگفرهاد

 . کشهی به من،خجالت هم نمدهی کنه از اول شب چسباد،مثلیاصال ازش خوشم نم -
 باغ ي توی دور هم زورکهی و ی لبخند کوچولو بهش بزنهی ضهی نبودن عری خاليحاال اگه برا -

 پدرش و عمو بهادر و شی دختره لوس بره پنیاالنه که ا . رسهی نمنی آسمون که به زمیباهاش بزن
 !ین بار کی و باقالياری قطار خر بهی دیاون وقت با. رهی گی نملمیعمه خانم و بگه که فرهاد تحو

 اگه من قصد ازدواج با اونو داشته باشم،اول ی کرد که حتی درك مدی شعور داشت باکمیخب اگه  -
 . من بشهزونی و اون وقت آوي به نامزدمی کنم بعد برسي ازش خواستگاردیبا

 :  شد و گفترهی به فرهاد خیکام
 به ادی خواد زیشما نم.  مدت هاست که انجام شدهيخواستگار. نی دارفی شما پرت تشرنیببخش -

 یی فرمافی ها انجام شده،فقط منتظر تشريزی حرف ها و برنامه رنی اي ن،همهیخودتون زحمت بد
 ! بودن تا کار رو تموم کننیجنابعال
 :  را گرفتی کامي بازوفرهاد

 !؟يذاری سر به سرم مای ی گی مي موضوع رو جدنی ایکام -
 گوش همه خوندن که ي توشیاز چند سال پ!  دوست دارمیلی سرت خریبه جون خودت که خ. نه -

 جرأت دارن پا جلو گذاشتن رو داشتن نه لی فامي نه پسرهانیبه خاطر هم.  مال فرهادهدیمهش
 . خانم رد شدنی فرسخهی از بهی غريپسرها
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 به منزلشون رفته بود،عمو بهادر باخبر شد و خودش رو به دی مهشي برای خواستگار حسابهی که پارسال
 عروس دیمهش« :  کرد و به عمو اسکندر گفت رونی بدبخت رو با خانواده ش بياونجا رسوند و پسره 

 ».نمیب ی خونه منی اي مشت آدم مزخرف رو به عنوان خواستگار توهیبار آخرتون باشه . دمهخو
 خوان که تو دامادشون ی از خدا مزی وسط عمو اسکندر و زن عمو روح انگنی امی از حق نگذرالبته
 .یبش

 ! بودي بازاهی هم سي خواستگاري برنامه اون
 :  گفتی با ناراحتفرهاد

 نم؟ی ببدی رو بای ازدواج کنم چه کسی لوس و از خودراضي دختره نی با اآخه اگه من نخوام -
 ی خوان؟ هرچی از تو اظهارنظر منی سران و سالطنی ايفکر کرد! ستی خودت که نچاره،دستیب -

 ! پرسهی هم نظر تو رو نمی همون بشه،کسدیگفتن با
 :  و گفتدی به طرف او چرخفرهاد

 نی اي دختر تونی آخردیمهش. ی هم بگهی به بقی تونی می رو بهت بگم، خواستيزی چهی بذار یکام -
 اری سشی آرازی منی با ایحاضرم تا آخر عمر عذب بمونم ول.  کنمی که من باهاش ازدواج ماستیدن
 ! شب هم تنها نمونمکی

  شب باهاش تنهاي دوست دارينجوریحاال اگه ا! ي نداری روز حرفيخب خداروشکر درباره  -
 !ستی که شب نشهی نداره همینمون،اشکال

 :  گفتتی را بلند کرد و با عصبانشی صدافرهاد
  نه؟ای ی فهمی زنم می حرف ميمن دارم با تو جد -
 دی بکش من مهشادی حاال برو وسط سالن و فرنی همه،ی چی دونی اصال م؟ی زنیآره بابا چرا داد م -

 ! والسالمرمی گیرو نم
 :  راه گفتانی به طرف سالن راه افتاد و در مفرهاد

 ! کار رو هم کردمنی همدیشا -
 : دی به دنبالش دویکام
 . از راهش وارد شونهی اگه واقعا نظرت انیبب. ی کار رو نکننی گفتم ، ايزی چهیبابا من  -

 : ستادی افرهاد
 راهش ؟ راهش کدومه؟ -
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 جز ستی نی اونه که اون کسي در دست ملکه ي امپراطورنیجونم برات بگه رگ خواب ا...آهان -
  سابقه نداشته و نداره که عمهیعنی... کنمیالبته فکر نم! عمه خانم

 
مثل بچه آدم حرف . یشی مخی ي نکن چون سنگ روی هم سعي خودی از حرفش برگرده، بخانم

 ! سر سفره عقدنیگوش کن و برو بش
 ؟ی کنی عمه خانم رو راضشهی مي چطوری دونی م،ي تو که از همه اوضاع خبر دارنم،یبب-

 : را باال انداخت و گفتشی شانه هایکام
.  من که شک دارمد،ی ازدواج تو با مهشي هی در مورد قضی ولد،ی شاگهی ديواهللا در مورد موضوع ها -

 هی. قسم عمه خانم جون توئه. ی امتحان کنیتونی میستی کار ننی به الیدر هر صورت اگه واقعا ما
.  کنان همه اش دور و برش باش و قربون صدقه اش برو، بعد آروم آروم موضوع را عنویچند وقت

 اون ي چون صدا،یرسی جا نمچی که به هی و اخم و تخم استفاده نکنادی از داد و فرکنمی مهیبهت توص
 نی دور از ای عنوان که چون چند سالبی ترتنیمساله ات رو هم به ا! و عمو بهادر خان از تو بلند تره

 مینی افته تا ببی مقب مساله عنی مدت اهی ي جورنیا! ی آشنا ششتری بدی با مهشيخوای ميجا بود
 گهی که دخوامی رو نمدی من مهشی بگي رك برگردیلیمبادا خ.  به سرت کنمتونمی میبعدش چه خاک

 . برم برات سنگ قبر سفارش بدمدیبا
 با لندن تماس خواستی فرهاد مگرددوی به سراغشان آمد و گفت که بهادر خان دنبال آنها معباس

 تمام شود و همه به خانه ی که بود صبر کرد تا مهمانیبا هر مکافات.امدی نشی پی فرصتی ولردیبگ
 يداسالن که خلوت شد، به سراغ تلفن رفت، هنوز شماره را کامل نگرفته بود که ص.  بروندشانیها

 :دیپدرش را از پشت سر شن
 احساس تو به نهی ببشهیاسکندر خان چقدر خوش حال م. یشی مدی عاشق مهشدونستمیم! چه خوب-

 .ادهی زنقدریدخترش ا
 : به کمک فرهاد آمدفرامرز

 ایب. ذارنی پسره چقدر هوله و طاقچه باال مگنیفرهاد جان صبر کن صبح بشه بعد تلفن کن وگرنه م-
 .ونت بدم اتاقت رو نشمیبر

 . گفتند و از پله ها باال رفتندری هر دو به بهادر خان که با لبخند نظاره گر آن دو بود، شب بخبعد
 : در اتاق را بست و گفتفرامرز

 . کردیخوب شد پدر متوجه نشد وگرنه بلوا م. یگرفتی خارج رو مدمی د؟يزدی زنگ میبه ک-
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 شه؟ی جا منیاز تلفن ا.  از دوستام زنگ بزنمیکی به دیبا-
 : آرام گفتیی به دور و برش نگاه کرد و با صدافرامرز

 .دارهی رو بر می زنگ پدر گوشنیبا اول. فکرش رو هم نکن -
 :  گفتی عصبی با حالتفرهاد

 يکتاتوری شده دست از دریفکر کردم پ.  کاراش بر نداشته؟ هنوز حکومتش بر قرارهنیپدر دست از ا -
 .برداشته
 : آهسته گفتيا با همان صدفرامرز

حاال هم منتظرن جربزه . چرخهینسل به نسل م. شهی نمدهی برچيکتاتوری حکومت دنی ا،ي داراریاخت -
 ! ارث بدن به توزهای چهی تا با بقننی تورو ببي
 ! نقشه بکشنگهی نفر دهی يبهتره برا. ستمی نی جا موندننیاشتباه کردن، من ا -

 :دی شد و پرسرهی برادرش خي به چشم هافرامرز
 ؟ی کنی زندگیی اون جا و تنهاي دوباره برگرديخوای چرا ماست،ی جا مهنی که ازیچرا فرهاد همه چ -
 رو لمی وسای راحتنی تونم به همینم.  تمام موندهمهی دارم که نيادی زيمن هنوز تو لندن کار ها -

 . رو بزنمزی همه چدی جا و قنی اامیجمع کنم ب
 نقشه ی تو کلياونا برا. شهی اوقاتشون تلخ می که حسابیحرف رفتن رو نزن باشه فعال ادتیپس  -

 که مغز میگی می ها رو ما به کامزی جور چنیا. می موضوع بکننی اي براي فکردیسر فرصت با. دنیکش
 صبح با ر تلفن هم بذايبرا. کنهی مدی جدي و براشون فکراخونهیمتفکرمونهو دست همه رو جلو جلو م

 .میکنی برات مي کارهی یکام
 چه یفکر کرد اگر نگذارند برگردد با هست.  بودختهیاعصابش به هم ر.  تخت افتادي با لباس روفرهاد

.  او هم نگران استدانستیم.  نداشتي از او خبرگری در فرودگاه، دیاز صبح بعد از خداحافظ. کار کند
 ادیبه . کردی صبر مح تا فردا صبدیبا حاال ی ولرد،ی به تهران با او تماس بگدنیقرار بود به محض رس

 مگس کی نی خنده اش گرفت؛ تفاوت بسهی مقانیاز ا.  کردسهی مقادی افتاد و او را با مهشیهست
 ! و آرامبای و زفی ظري پروانه کیوزوزو و پر سر و صدا با 

 کنار استخر نشست و یمکتی نيرو. گرفت و به باغ رفتیدوش.  شدداری زود از خواب بصبح
 اش را به ی هنوز خاطرات دوران نوجوانی جا دور بود ولنی که سال ها از انیبا ا.  را بستشیچشمها
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  داستانشانی و براکردی بچه ها را که همه از خودش کوچکتر بودند، جمع مهی داشت که چطور بقادی
 .نمودی مییسرا

 بست و ی پشت سرش مشهی که همی جو گندميفرخنده با موها.  مادرش، چشم ها باز کردي صدابا
 آرام و صبور که در همه ی بود؛ زنیرانی زن اکیاو مظهر .  بودستادهی سرش اي شفاف، باالییچشم ها

 .کردی و آرامش بچه ها و همسرش فکر مشی آساهی فقط طیشرا
 !یستی سرحال نادی پسر؟ زیکنی فکر میبه چ -

 : شد و گفتهی مادر خی به چهره دوست داشتنفرهاد
.  فقط ظاهر اشخاصهنی ای عوض شدند ولی چند سال کلنی مادر جان، همه در ادیگیراست م -

 ي توکنهیپدر اصال عوض نشده، هنوز فکر هم م. شهی سال پستیمتاسفانه طرز تفکر ها هنوز مثل ب
 عی هم مطهی و بقکنهی هست و مرتب دستور صادر مزیپادگانه، مثل فرمانده خشن مواظب همه چ

 . هستننفرمان او
 : کنار پسرش نشست و گفتفرخنده

خودت خوب .  توئهی خوشبختي حرف نزن پسرم، اون همه تالشش براي جورنیپشست سر پدرت ا -
 .خورنی حسرت تو رو مشهی بچه ها همهیبق.  تو کردهي کارها رو فقط برانی ایدونیم
 ی من از چپرسهیچرا پدر همه حرف هاش عامرانه است؟ اصال م. ستمی پسر بچه نهی گهیمادر، من د -

 اد؟ی بدم می و از چادیخوشم م
 : دار گفتی معني با لبخندمادر

 !اد؟ی خوشت می از کای -
 : دوباره ادامه دادی بعد از مکث کوتاهو
 ازمن تو سال ها. ستی باب دندونت ندی مهشدمی فهمی خونه گذاشتنی که پا به اياز همون لحظه ا -

 یول.  خونمی چشمات مي از توی بزنی تونی رو که نمییحرف ها.  من مادرت هستمی وليدور بود
 اگه بفهمن!  عمه خانمهمی تصمم،ی تصمنی که انیمخصوصا ا. ی بکني کاریتونی نمگهیپسرم اآلن د

 عمه خانمه، ،ی که همه کاره در هر موضوعیدونی مکنن،ی طوفان بپا مي مخالفت کردمشونیبا تصم
 در مورد احساس و ی خوبدهی عقی ولرهیگی می درستماتی مواقع هم تصمشتری بمیالبته از حق نگذر
. میبد  انجامشمی عادت کردی و ما همگدهیاون دستور م.  ندارهزای چنی ادونمینم... عاطفه و عشق و

 موضوع داشتن و عمه خانم نی به ايادی اسکندر خان و پدرت اصرار زد،یالبته در مورد ازدواج تو و مهش
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.  اونا رو عوض کرددهی عقشهی میحاال به سخت. شهی موضوع مال چند سال پنیا.  بودیهم که راض
 بش،ی و غربی عجي کارای هم در کنار بعضدیمهش. ی کندازدواجیباالخره با.  فکرش رو نکنادیز

 دای بهتر ازاون پی بتونکنمیفکر نم.  هم به تو عالقه مندهیلی خنکهی داره و مهمتر از همه ایمحشنات
 تا می صبحانه بخورمیفعال پاشو بر.  به گور ببرمدی تو رو باياون وقت پسرم من حسرت داماد. یکن
 .ادی مشی پی بعدا چنمیبب

آه . زنند آماده شود تا با هم به چند جا سر بگری ساعت دمی از صبحانه، بهادر خان به فرهاد گفت تا نبعد
جرات نکرد به .  با لندن داشته باشدی بود تا بتواند تماسیاز صبح دنبال فرصت. از نهاد فرهاد بلند شد

 آن لحن محکم و با  هنوز بهادر خانگذشت،ی و چند سال از عمرش میبا آنکه س. دیپدرش بگو
 . داشتاریاستوارش تسلط بس

 مزاحم عمه دی صبح نبادانستندیل ها بود که همه مسا.  به طبقه باال سراغ عمه خانم رفتي بهانه ابه
عمه .  به در زد و وارد اتاق شديضربه ا.  توانست تا بعد از ظهر صبر کندی فرهاد نمیول. خانم بشوند
 ي اکهی فرهاد ندی با دخورد،ی اش کنار پنجره نشسته بود و صبحانه میشگی همی صندليخانمکه رو

 :خورد و گفت
 . رو ندارمی که من صبح ها حوصله حرف زدن با کسیدونیم. ي خونه رو به هم زدنیقانون ا! پسر -

 : انداخت و گفتنیی سرش را پافرهاد
 خواستمی هست که مي اما مساله ادادم،ی قبال به شما خبر مدی بادونمیم. خوامیعمه حان، معذرت م -

 .دیریگی قرار مانی که در جردی نفر باشنیشما اول
 : مهربان تر از قبل گفتی خانم با لحنعمه

 م،ی با هم در باغ قدم بزنیی روزا دوتانی از همیکی خوادیدلم م. يکردیدر باغ با مادرت صحبت م -
 . بذارهی پا درد لعنتنیالبته اگه ا

 : جلو تر آمد و گفتفرهاد
 .نییعمه جان، حاضرم بغلتون کنم و ببرمتون پا -
 ؟يخوای میحاال بگو چ. ی بغلم کنيخوا نشدم که تو بریخوبه پسر، هنوز اونقدر پ -
.  نگرفتمي رو گفتن که البته من جددی بچه ها موضوع مهشدمی که رسنی به محض اروزیراستش د -
 چیه.  خبر بودمی بانی جرنی که من از ادیدونیخودتون خوب م.  شدی موضوع علنبای تقرشبی دیول

 .....شیتلفن چند هفته پ....  نگذاشته بود تاانیکس از قبل منو در جر
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 : کرد و دوباره ادامه دادی مکثفرهاد
 حرف ها زده شده و کار ها هم ي همه دونستمی نمشنهاده،ی پکی فقط نی اکردمیتازه من فکر م -

 داشتم، حاال هم مانی از روز اول به عقل و منطق شما اه،ی نظر شما چنمی ببخواستمیمن م. انجام شده
 .کنمی من همون کار رو مدی شما دستور بدیر چه

 : و گفتدی را نوششی از چاي خانم جرعه اعمه
 فقط ل،ی فامي دختر هاونی مم،ی کردیما بررس. طورنی هم همهیبق. زمی عزخامی تو رو می خوشبختمن

 .... مناسب تو بوددیمهش
 : به صورت فرهاد انداخت و ادامه دادینگاه

 ؟ی هستی از انتخاب ما راضه؟ی چانیجر -
 را هی بود، تاته قضدهی دای نگفت و عمه خانم که زن باهوش و دنيزی انداخت و چنیی سرش را پافرهاد
 .خواند

البته مقصر پدرت بوده که قبال . ومدهی و هنوز چم و خم کار ها دستت نيدی تو تازه از راه رسزم،یعز -
اون از هر نظر .  که انتخاب ما اشتباه نبودهیفهمی ميد به زوستی نی مشکلیتو رو آماده نکرده، ول

 اون نی هم بيادیز  کم نداره، سواد و معلوماتش هم خوبه، ثروتيزی و وجاحت که چییبایکامله؛ از ز
.  که هم شان تو باشه وجود ندارهی از اون کسریدر خانواده غ.  تامل دارهي که جاسهی ممی تقسدیو سع

فعال امروز با پدرت برو چند تا کار .  خواهد شدي که تو دوست داري صبر کن اوضاع اون جوریکم
 ي شده و تو دغده اای مهل از قبشتی آسالی که وسادی دیخواه. هست که قراره برات انجام بده

 . داشتینخواه
 : درمانده گفتی با لحنفرهاد

 ي ای کنم و اگه بعد از دو هفته مرخصدای در اونجا پی خوباریعمه جان، من با زحمت تونستم کار بس -
 .رهیکه گرفتم، برنگرددم زحماتم به باد م

 : عمه خانم با تحکم جواب داداما
 دور از خونه یبه اندازه کاف.  بشنومی مورد حرفنی در اادیحرف رفتن رو نزن که اصال خوشم نم -

 !ی در وطنت باشدی جدی به فکر ساختن زندگدیحاال هم با. يبود
 کرد ی سعنی کند، بنابراي در مورد رفتن پا فشارتواندی نمدی بود که فرهاد فهمي صحبت عمه طورطرز

 : وارد شوديگریاز راه د
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 نمی کنم و ببدای تا من بتونم خودم رو پدیاری اسم ازدواج رو نی چند وقتکنمیپس ازتون خواهش م -
 .رهی مشیاوضاع کارم چطور پ

 : را که در دهان داشت قورت داد و خونسرد گفتيه ا خانم لقمعمه
 .کنهی نمجادی اتتی در کار و فعالی مشکلچی ازدواج تو هم،ی رو کردزیمطمئن باش ما فکر همه چ -
 اون متوجه بشه دی درسته؟ شانیبه نظر شما ا.  حرف نزدمدیآخه عمه جون من دو کلمه هم با مهش -

 . جبرانش کردشهی نمگهیازدواج دبعد از . ستمی آلش ندهیکه من مرد ا
 : جان به پنجره چشم دوخت و گفتعمه

در ازدواج، تفاهم دو خانواده و تناسب دو نفر .  همه اش مزخرفهنای که اهیاگه منظورت عشق و عاشق -
 که ما براش در نظر گرفته ی بار ازدواجری کرد تا از زي پافشاریلی خنی کامران رو ببنیهم. مهمه

 ازش ما  رو کهي و همون کارادی نشد، آخرش هم مجبور شد کوتاه بفی حری فرار کنه ولمیبود
حاال اونقدر دوستش . رهیگی روزها هم ازدواجشون سر منیهم.  نامزد بشهمای انجام بده و با سمیخواست

 ما ست،یمطمئن باش انتخاب ما اشتباه ن.....  طور فرامرزنیهم. ذارهی لحظه هم تنهاش نمهیداره که 
 .میریگی ممی بعد تصمم،یدی رو مد نظر قرار مزیهمه چ
 : گفتزی التماس آمی او برداشت و با لحني به سوی قدمفرهاد

 ما با هم مراوده زای چنی و اي چند وقت بدون مراسم نامزددیاجازه بد! کی خواهش کوچهیپس  -
 ای ی من سال هاست که تلفنی با هم بزرگ شدن ولی فرامرز و شبنم از بچگای مای و سیکام. میکن
 .می آشنا بششتری با هم بی کمدیاجازه بد.  حرف نزدمدی با نامه هم با مهشیحت

 : گفتی حوصلگی خانم با بعمه
 کار انجام بشه، نی تر اعی هر چه سرخوامی و مستمی موضوع ننی ادنیهر چند اصال موافق طول کش -
 نی تا بعد در اولی به اون عادت کنی کميصت دار فرندهیدر چند روز آ. یگی درست مکنمی فکر میول

 .می و بعد هم مراسم ازدواج رو راه بندازيفرصت جشن نامزد
 : به هدف خورده بود، خوشحال شد و گفترشی تنی که اوبفرهاد

 .دیکنی که منو درك مدی هستی شما تنها کسدونستمی ممنونم، میلیعمه جان از شما خ -
 .برو به کار هات برس. ی کنفی از من تعرنقدری اخوادی نمگهی خب دیلیخ -

 :دی به گوش رسنیی فرامرز از طبقه پايصدا
 .ادی اصال خوشش نمدنی که از انتظار کشیدونی مگرده،ی پدر دنبالت م؟ییفرهاد کجا -
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 به او رفت و فرهاد يبهادر خان که در باغ منتظر بود، چشم غره ا.  امدنیی با عجله از پله ها پافرهاد
 . کرد و همراه هم از خانه خارج شدندی خواهعذر
 که به خانواده یعی وسنی در زممارستانی بنیا.  در غرب تهران رفتندي مجهزمارستانی ها ابتدا به بآن

 آن از طرف هی که سرماشرفتهی پیزاتی مدرن با تجهیمارستانیب. امجد تعلق داشت، ساخته شده بود
 ری و خدی جلو دوانمارستی بریمد.  سهام آن متعلق به او و عمه خانم بودهیبهادر خان پرداخت شده و کل

 عمل ي و اتاق هازاتی کرد و تمام طبقات، اتاق ها، تجهیمقدم گفت، سپس آن ها را همراه
 فرهاد ي در طبقه پنجم رفتند که برایبعد هم به اتاق.  به آن ها نشان دادکی را از نزدنارستانیب

 . را آغاز کندود ختی فرهاد رسما فعالندهی چند روز آیقرار شد ط. بودانتخاب و آماده شده 
 قرار مارستانی بیکی که در نزدی که خارج شدند، بهادر خان با فرها به ساختمان پزشکانمارستانی باز

.  بود، را به فرهاد نشان دادلی وساهی که مجهز به کلیکیداشت، رفتند و بهادر خان مطب بزرگ و ش
 فرهاد انتخاب يرا را ببای مدرن و زي هالی اتومبنی از بهتریکی رفتند و لشی اتومبشگاهیسپس به نما

 دنیهمه از د.  فرهاد به طرف منزل حرکت کردندلیبعد هم راننده را مرخص کرد و با اتومب. کرد
فرخنده از همه .  هم آن جا بودیکام.  خوشحال شدنداری بسمارستانی فرهاد و اشتغال او در بلیاتومب

 با ی فرهاد و فرامرز گشتا خواهش کرد تا آماده شدن غذا بی کامی صرف ناهار دعوت کرد، وليبرا
 . بزنندابانی فرهاد در خدی جدنیاش
 : گفتی حوصلگی خسته شده بود، با بیفرهاد که حساب.  شدند و به راه افتادندلی سه سوار اتومبهر
 نی متر راه رفتم، حاال چه موقع ماشلوی ک5 بودم و به اندازه رونیاز صبح ب! يرد آوری وقت گ،یکام -

 . بعد از ظهري برایذاشتی مه؟یسوار
 : به او انداخت و گفتزی تمسخر آمی نگاهیکام
 حضرت آقا نیفرامرز مگه ا! ی و دکتر بشی درس بخونی همه سال تونستنی اي چجوردونمیمن نم -

 ! تلفن کنه؟ی کسای یی جاهینبود که به 
 نیحاال ا. اونقدر خسته ام که متوجه نشدم.... دیببخش.  من به تلفنم برسمنیختیآهان پس برنامه ر -

 تلفن کجاست؟
 : را به طرف او گرفت و گفتلشی مبایکام
 . هم تلفن حاضر و آمادهنی اد،ییبفرما -

 : از گوشه چشم نگاهش کرد و گفتفرهاد
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 میبر! ي کور خوند؟ي و راپورت منو بعدا بديری رد شماره تلفن رو بگي خوایم! ی زرنگیلیخ -
 .مخابرات

 : پاسخ دادي با دلخوریکام
 . دفتر مخابرات هستهی اون جا ،یی باالابونیباشه برو خ. یهنوز منو نشناخت!  بابايا -

بعد هم وارد ساختمان شد و شماره را به .  را نگه داشت و به آن دو گفت منتظر بمانندلی اتومبفرهاد
 فرهاد از ي صدادنی را برداشت و با شنی گوشی ارتباط برقرار شد، هستیوقت.  دفتر داديمتصد

 :دی کشیغی جیخوشحال
 هزار یواپس از دل؟ي زنگ زدری قدر دنی تلفن خشک شد، چرا انیفرهاد من دو روزه چشمم به ا -

 .دفعه مردم و زنده شدم
 تلفن زدن هزار جور هی ي برادیمن با. ستی دست خودم نارمی که اختيدی مي جا بودنی اگه ازمیعز -
  مرتبه؟زیحاال بگو حالت چطوره، همه چ.  کنمي بازلمیف
 . برات تنگ شدهیلی دلم خ؟يگردی برمیک....  بگوی حالمم خوبه، ولهی عالزیهمه چ -

 : و گفتدی خندفرهاد
من قول دادم تنهات . گردمی بر می قدر کم طاقت نباش ولنیا.  جانی اومدم استیهنوز دو روز ن -

خودت رو مشغول کن تا حوصله ات سر نره، نکنه چشم منو دور .  راحت باشهالتیحاال هم خ. نذارم
 !حی دنبال گردش و تفري و بري و کتاب رو ببندینیبب
 نمی رومه ببي جلومیهمه اش تقو.  سر رفتهي حوصله ام بد جوری ولرم،ی نمیی بدون تو جایدونیم -
 .يگردی بر میک
. رمی بار باهات تماس بگکی ي حداقل روزکنمی میخودم سع.  ندارمی من فعال تلفن مشخصزم،یعز -
 . کنمفی جا تعرنی عالمه حرف دارم برات بزنم و از اکی

 :دی مکث پرسی بعد از کمیهست
  شد؟ی دختر عموت چيبرنامه  -
 .ادی مشی پی بعد چنمی تا ببهی منتفهیفکرش رو نکن، فعال قض -
 خانم رو کنار خودت دی جا تنها نشستم و تو مهشنی من اکردمیهمه ش فکر م. خب خدا رو شکر -

 .يشنوی و گل میگی و گل مينشود
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 بعد که يکن دفعه  ادداشتی ی داشتي هر کار،ي کم و کسر نداريزیچ! فقط گل گفتنمون مونده -
 .تماس گرفتم بهم بگو

 :فرهاد با عجله گفت.  زدشهی به شي ضربه ای موقع، کامنی همدر
 .ي شدفی الغر و ضعنمی ببامین. مواظب خودت باش. رمیگیبازم باهات تماس م.  برمدیخب من با -
 !ی کنی و چشم چرونینیتو هم مواظب خودت باش، چشم منو دور نب -
 اد؟یاصال بهم م! یمن و چشم چرون -
 . ناجور ببرهي تو رو اغفال کنه و به جاهاترسمی مي که از پسر عموت کردییفایاز اون تعر -

 : گفتدی خندفرهاد
 .کشهی داره برام خط و نشون مشهیبا اجازه ات اآلن هم پشت ش -
. ردمکیداشتم از غصه دق م. ي که تلفن کردي خوشحالم کردیلی خده،یپس برو تا حسابت رو نرس -

 . خبر نذاری منو بکنمیخواهش م
 : دار گفتی معنی با حالتی آمد، کامرونی که بنی کاباز
 ي که اومدیاز موقع. ي جام وگرنه هنوز مشغول دل دادن و قلوه گرفتن بودنیخوبه دو ساعته ا -
 ! آدم خوشبخت؟نی هست ایحاال ک!  باز شده، خوش به حال طرفشتی ننمیبی باره که منیاول
 .می برفتی نزن، راه بيادی زحرف -
 ؟ي دیپول تلفن رو نم -

 : اخم کرد و گفتفرهاد
 . من هنوز پول هام رو چنج نکردم؟يپس تو چه کاره ا -

 به یفرامرز نگاه.  نشستلی به طرف صندوق رفت و فرهاد از دفتر مخابرات خارج شد و در اتومبیکام
 :او کرد و گفت

 .می کردری دیلی خشه،ی میاآلن پدر عصبان. ي اومد دنبالت وگرنه تا شب اونجا مونده بودیخوبه کام -
 : شد و گفتلی سوار اتومبیکام
 و طلب منو یکنی بانک و پول هات رو چنج ميریاول م!  خودتلیجناب دکتر صورتحساب تحو -
کلمه با ما حرف  دو ادی زورش می ساعت با طرف صحبت کرده ولکیآقا . دمی وگرنه لوت ميدیم

 ....هی آدم خوشبخت کنی اینگفت. بزنه
 : و گفتدی خندفرهاد
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 من ي کاراي تورون،ی بارمتونی و گردش با خودم بي هوا خوري براگهی دفعه ددیخواهیاگه م -
 .دی نکنیفوضول
 : عقب لم داده بود گفتی که در صندلفرامرز

 دم،ی عطاش رو به لتاش بخشیکی من نه،ی نشستن تو ماش،يداداش جون، اگه منظورت از هوا خور -
اآلن پدر .  خونهمی برگردعی سردی با،ی هم داشته باشی گوشي بعدسی سروي برايخوایدر ضمن اگه م

 . دم در تا حسابمون رو برسهستادهیبا چاقو ا
 . جلو رفتند و سالم کردندي خان در باغ بود که سه نفربهادر

 د؟ی بزنی گشتهی دیاآلن دو ساعته رفت. گمی به شما دو تا نميزیبه خاطر فرهاد چ -
 : کرد او را قانع کندی سعیکام
 ي پاری زدی که گذاشتنی ماشنی افی حنی ماشنی افیح. ستی رو که بلد نابونای آقا خنیعمو جان، ا -
 .می کنداشی پمی گم شد و با زحمت تونسترونی بمی در رفتنیتا از ا.  آقانیا

 : و گفتدی خان ابرو در هم کشبهادر
  که راهو گم کرد؟دیمگه شما دو نفر کنرش نبود -

 : سرش را تکلن داد و گفتیکام
نه .... میکردی و روش رو نگاه مری زمی تازه من و فرامرز رو گرفته بود داشتنیآخه عمو جون، جو ماش -
 دمیم و د سرم رو باال گرفتهوی که من می ذوق زده شده بودانوسه،ی ما مال عهد دقي هانی ماشنکهیا
 وگرنه از میم و دور زدی کرددای پی فرعهیحاال خوبه . دهی گاز می اتوبانه و هيآقا تو...  دل غافليا

 !می بودی حسابی چلو ماهکی و حاال مشغول خوردن میاوردیشمال سر در م
 سالن غذا ي تودی برعی سردیزود باش. همه گرسنه و منتظر شما سه نفر هستن! گهی خب بسه دیلیخ -

 .يخور
 و با دیخندی و مگفتی راحت شده بود، حاال مالشی خي صحبت کرده و تا حدودی که با هشتفرهاد

 : و گفتاوردی طاقت نیباالخره کام. خوردیاشتها غذا م
 پاش ری زی حسابنی ماشهی لندن هم ي و گردش به فرهاد ساخته وگرنه تويعمو بهادر، هواخور -

 ؟یکنی مکاری و خونه و لوازمت رو چنی فرهاد ماشیراست. بود
 : از آن که فرهاد جواب بدهد، پدرش گفتقبل
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 وکالتنامه بفرسته و اون تمام هی دیفرهاد با.  از دوستانم صحبت کردمیکیمن با . ستی نیمشکل -
 . کنهزی جا وارنی به پول کنه و به حساب فرهاد در الی رو تبدنی و خونه و ماشلیوسا

 : مکث کرد و گفتیکم. دی چه بگودانستی مانده بود، نمریشق به دست متح همان طور قافرهاد
 ! به لندن بر نگردم؟گهی جا بمونم و دنی اشهی هميپدر جان، مگه قراره من برا -

 : گفتي خان با لحن جدبهادر
 همه دم نی چند روز اي براي بود؟ فکر کردی چي که امروز نشونت دادم برای و مطبمارستانیپس ب -

 . حرفش رو هم نزن. ی بکندی نباگهیستگاه برات فراهم کردم؟ فکر برگشتن رو دو د
 . موندن نگرفتمي برایمی من هنوز تصمی ولنیا -

 : خان قاشق را محکم داخل بشقاب غذا انداخت و داد زدبهادر
 حرف برگشتن رو هم گهید. می که گرفته امیری بگمی تصمدیما با. يریگی ممی که تصمیستی تو ننیا -
 .شهی که اوقاتم به شدت تلخ میزنینم

 و کردندی به هم نگاه می چشمریهمه ز.  را ترك کرد و از سالن خارج شدزی متی هم با عصبانبعد
 : مهربان گفتیفرخنده با لحن. فرهاد بشقاب رو کنار زد و بلند شد. ساکت بودند

 . صبر داشته باشی و کم تند نرو، به حرف من گوش کننقدریفرهاد جان، ا -
 : و گفتستادی که قصد ترك سالن را نداشت، افرهاد

 می برام تصمدی من بچه ام و اون باکنهیفکر م. کنهی با صحبت می پدر ب چه لحندینیبیمادر جان، م -
 .رهیبگ
همه جور امکانات هم برات . زنهی نمي اون که حرف بد؟یکنی با پدرت مخالفت می چيپسرم برا -

 ؟ي برگرديخوای می چي برا؟ی هستی دنبال چگهیآماده کرده، د
 همه کردمیفکر نم.  کوتاه اومدمداری دهی يمن فقط برا.  دارم که تمام نشدهییمن هنوز کارا -

 !دی کنی تا منو زنداندیمقدمات رو فراهم کرد
 : از جا بلند شد و گفتفرخنده

 که یی کاراگمی مهی جلو بق؟ي بريخوای جا کجا منیتازه بهتر از ا.  نکردهین کس تو رو زنداچیه -
 و بد یی پدرت رو با تند خويپس قدر بدون و زحمتا.  کس انجام نداده اندچی هي تو کرده اند برايبرا

 . به باد ندهی و سرکشیاخالق
 : رو به فرهاد کرد و گفتیکام.  هم از سالن خارج شدبعد
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 ! در انتظارتهی خوبتی جا مقعنی تو که ا؟ي برگشتن داري برايفرهاد چه اصرار -
 : بحث خسته شده بود گفتنی که از افرهاد

 مارستانی بنی بهتري که سال هاست توی از صفر شروع کنم، در حالدی جا بانیمن ا! ؟یتیچه موقع -
 .لندن مشغولم

 !یشی شناخته می جا هم حسابنی هفته اکیظرف  عمو بهادر، يبا پول ها. زی عزينترس پسر عمو -
 : شانه اش و گفتي رفت و دست گذاشت روی به طرف کامفرهاد

 هیدر ضمن تو و بق.  به کار من نداشته باشي به هم نخوره کارمونی دوستيخوای اگه م،ی کامنیبب -
 !ستمی جا بمون ننی که من ادی رو بدوننیا

 : که تا آن لحظه ساکت بود، گفتفرامرز
 .ی بشتی اذمیخواهی نمم،ی و دوستت دارمیخواهی تو رو میداداش، مطمئن باش ما خوب -

 : دوباره گفتیکام
 یاغی به قول اونا ياگه بخوا.  حرف عمو و عمه خانم حرف نزدهي تا به حال روی بدون کسنمیا -

 صاحب کروزهی که يهمون طور. ی کنرونیسرت ب از دی به تو بده رو بايزی که عمو چنی فکر ا،یبش
 !يدی هم همه رو از دست مکساعتهی ،ي شدلیمطب و اتومب

 : زدادی فرفرهاد
 . بکننخوانی هم مي هر کارمونم،ی جا نمنیبه جهنم، من ا -

 آورد و رونی را بفشیاز داخل کمد، چمدان و ک.  سالن را ترك کرد و به اتاقش رفتتی با عصبانبعد
مطمئنا . دی ندطشی از پاسپورت و بلي را گشت، اثرفشی کیاما وقت.  لوازمش کرديشروع به جمع آور

 آمد رونیاز اتاق ب.  بودی رفتار با او شده بود، به شدت عصباننی که انیاز ا.  آن ها را برداشته بودیکس
 یخدمتکار با ترس و لرز اظهار بدختر .  به اتاقش رفتهی چه کسدیو از مستخدم که در راهرو بود، پرس

 : زدادی پله ها فري بود از باالشدهیفرهاد که به شدت عصبان.  کردیاطالع
  من دست زده؟هی به اتاق من رفته و بدون اجازه به اثاثیک -

 : گذاشتینی بي آمد و انگشتش را به عالمت سکوت رورونی از اتاقش بمهی سراسفرخنده
 .شنی مین موقع استراحت عمه خانم و پدرته، عصبان اآل؟یزنی چرا داد مزمیعز -

 : گفتی با همان لحن عصبفرهاد
  نگم؟یچی ساکت باشم و هدیبا.  رو گشتهلمی اتاقم و وساي نفر بدون اجازه من رفته توهی -
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 : آمدرونی خان از اتاقش ببهادر
 جا باعث راه نی از اي چند سال دور؟یدونی جا رو نمنی انی رو سرت؟ مگه قوانیچرا خونه رو گذاشت -

 ؟ی حرف بزندی با بزرگتر از خودت چطور بایدونیهنوز نم! ی رو فراموش کنیو رسم زندگ
 : آرام تر از قبل گفتي با صدافرهاد

 . بدون اجازه من به اتاقم رفتهی بدونم چه کسخوامی فقط مست،ی نی ادبی و بنیپدر قصد من توه -
 : پر تحکم گفتی و با لحندیر هم کش را دشی خان ابروهابهادر

 ه؟یمن رفتم، حرف حسابت چ -
 د؟ی من و شما برداشتطیپاسپورت و بل -

 از عمه خانم و بهادر ری غی کسي بار صدانی اوليبرا. دادندی بودند و گوش مستادهی در راه رو اهمه
 .خان بلند شده بود

 تا هر موقع خودم مونهی من مشیفعال پ. ی فکر برگشتن رو نکنگهی که دنی ايبرا. بله من برداشتم -
 .صالح بدونم

 : و گفتدی کشي شد، بعد نفس بلندرهی پدرش خي به چشم هافرهاد
 د،ی برداشتگهی دي هازی و چنی رو در قبال مطب و ماشطمی پدر اگه پاسپورت و بلستی نيمساله ا -

 خوامی چون نه مگردمی پرواز برمنیل من با اود،ی اونا رو به من بددیلطف کن. خوامی کدام رو نمچیمن ه
 ! بمونمنجای اتونمیو نه م
 :دی کشادی خان فربهادر

 .یزنی فقط ساز مخالف مي که اومدی از موقع؟یگی می چيمعلوم هست دار -
!  هم از رفتار امروزتنی ا،ی دو کالم حرف بزنلی با فامومدی که زورت مشبتی گرفتن دافهی از قاون

 برادرم و خانواده اش در حال تدارك ،ي مزاحم عمه خانم شدی چي صبح برادمی نفهمیکنیفکر م
 تر خودت دکي ازت گذشته و برای سنیکنیفکر م!  آقا داماد تو زدهدوننی هستن و نمیمراسم عروس

 ؟ی بکنیتونی می که خواستی هر غلطيشد
 : او را در آوردي از فرهاد، ادادی به تقلبعد
 ! دلت زده؟ری زيادی زی خوش؟ي بريخوایکجا م.  برمخوامی برم مخوامیم -

 : و نظاره گر بود، به حرف آمدستادهی اي خانم که تا آن لحظه ساکت کنارعمه
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 نزن و فکر برگشتن ي خودیپس حرف ب.  کرده با صالح و مصلحت من بودهيفرهاد، پدرت هر کار -
 حاال هم بس کن و برو به ،ي بذاررونی ب شهرنی امکان نداره اجازه بدم پاتو از اگهیرو هم نکن که د

 ! زدنادی ساعت موقع استراحته نه فرنی ای بدوندیاتاقت، با
 رو به خورد،یبهادر خان که خون خونش را م.  به اتاقش رفت و در را محکم به هم زدتی با عصبانبعد

 :فرهاد گفت
  و رو؟ چشمی بي بشه پسره ی که عمه خانم از دستت عصبانیخواستی رو منیهم -

 : را گرفت و گفتشی به سرعت بازوی بزند که کامی خواست حرففرهاد
شما . کنمیمن درستش م.  بوده، آفتاب زده شدهرونی بادی پسره امروز زنی عمو جان، ادیببخش -

 .دی استراحت کندییبفرما
 
 .  فرهاد را کشان کشان به اتاقش بردو

 ؟ی کنی مينجوری ا؟چراي اوونهی مگه دپسر
 : تخت نشست و گفتي که به دنبال انها وارد اتاق شده بود در را بست روفرامرز

 خونش در ي زدیکارد م. بشهی عصباننقدری بودم پدر ادهیتا حاال ند.ي به پا کردی چه اشوبي وايوا
 . اومدیم

 : پشتش را رو به انها کرد و گفتفرهاد
 .رو ببندم لمی خوام وسای مرونی بردیب. کدومتون رو ندارمچیصله ه. حمن
 : را گرفت و گفتشیبازویکام
 ؟ی بخوابابونی گوشه خي؟بری چه کار کنکه

 : و گفتدی دستش را کشفرهاد
 ابون؟ی شه که مجبور بشم برم گوشه خی نمدای شهر هتل پنی اي تومگه

هنوز پدر محترمتون رو .دی مطلب کوچولو رو فراموش کردهیشما !زی عزي پسر عمودیببخش
 در تموم هتل هل و ی گذاشترونی پاتو از خونه بنکهی که داره به محض ايبا نفقوذ.دیمشناسین

 که اونم فقط ی پارك ها استفاده کنمکتی از نی تونیفقط م. شهی شما بسته ميمسافرخونه ها به رو
 پات رو زا ي هم بخواادیز.ی شی بازداشت می انتظاميرویشبها توسط ن.ینی روشون بشیتون یروز م

 فرستتت اونجه ی زنه و می شناس دستبند به دستت مفهی جناب سرهنگ وظهی یراز تر کن دمتیگل
 ! انداختیکه عرب ن
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 : کرد و گفتزی را رشی چشمهافرهاد
  چه کار مردم؟؟مگهی چه جرمبه
تازه در .ي مرتکب نشدی جرمی تا ثابت کني خوری زندون اب خنک مي تویچند ماه!ي جرم ولگردبه

 یم. دنی چون به سابقه دار کار نمی رو نکنمارستانی فکر برگشتن به بدی باتی گناهیصورت اثبات ب
 . باشهشتری کنم درامدش هم بیاتفاقا فکر م.ی ناصر خسرو دارو بفروشي توي بریتون
  چرت و پرت نگونقدریا. حوصله ندارمیکام

 : پرداختی به دفاع از کامفرزاد
 . راه ها رو رفتهنیال همه اقب.چارهی گه بیراست م. گهی چرت و پرت نمیکام

اخرش هم مجبور . کنهفی اومده بود تهرشی که براش پي و برات از گرفتارنهی تونه ساعت ها بشیم
 .ادیشد کوتاه ب

 : فرو کرد و گفتشی مستاصل و درمانده دستش را در موهافرهاد
 د؟ی بکني فکرهی دی تونیشماها نم. برگردمدی چکار کنم؟من بادی باپس
 : سرش را تکان دادیکام

 . منتظر باش تا عمو بهادر حسابتو برسهي که به پا کردی اشوبنیبا ا. حذفش رو هم نزناصال
  خواد چکار کنه؟ی من؟مثالی بدتر از اگهید

 : در اتاق باز و بهادر خان وارد شد و بدون مقدمه گفتناگهان
 ! بده به مني پول داری چهر

 :ستادی پدر اي بلند شد و جلوفرهاد
 د؟ی کنی متی شخصی منو بي جوري اهی بقي جلود؟چرای کنی با من مدی که شما دارهی چه کارنی اپدر

 : به او نگاه کند با اخم گفتنکهی خان بدون ابهادر
 . با زور باهات رفتار کرددیبا.ی شی تو با زبون خوش سر بهراه نمنکهی امثل
 شه ی نمدای که پيزی خونه چنی ارامش کامل داشته باشم در ادی بمونم بانجای قرار شده من ااگه

 .ارامشه
 : قرمز شده بود به او نگاه کردتی که از شدت عصبانیی با چشمهابهادرخان

 مدل،خونه خوب،همه هم نی اخرنیک،ماشی شم؟کارخوب،مطبی برات انجام بدي خوای می چگهید
 ؟ي خوای می چگهیکه دور و برت هستن،د
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 . موندن من استقالل منهيا شرط برنیاول
 ه؟ی منظورت از استقالل چی ثان،دري ذاری من مي که شرطو شروط برایستی تو ننی ااوال
 نی اي بمونم تونجهی و سر و صدا متنفرم،اگه قراره ای کرده ام،از شلوغی نصف عمرم رو تنها زندگمن

 . خوامی مستقل مي جاهی کنم،ی تونم زندگیخونه نم
 : او برداشت و گفتي به سوی خان قدمبهادر
 نه ی که ازدواج کرده باشی داشته باشی منزل شخصی تونی میتو موقع. مواظب رفتارت باشفرهاد

 که بعد از ازدواجت اونجا ساکن می رو اماده کرده ایتازه ساختمان بغل.ی کنی زندگي که تنها برنیا
 ی خواهی م،شبیشب مشغول هست صبح تا ،ازي نداری به منزل اختصاصاجی االن احتیدر ثان.یبش

  رو انجام بده؟کارهاتی کس؟چهی خونه چه کنهی ي توي برییتنها
 لشکر نوکرو کی که نیاز ا. کرده امی نرفته که سالها تنها زندگادتونی. امی از پس کارهام بر ممن

 . کنمیکلفت دور و برم باشن احساس حقارت م
 : خان با تعجب گفتبهادر

شماها تا سر از تخم . کننی می زندگي مردم چه جورنی خونه ببنی از ارونی ب؟بروی احساس حقارتچه
 ستی نشتریتو دو روز ب. شهی می براتون مهقهی در عرض چند دقدی که بخواهيزی هر چدی اری مرونیب

با   مردمياالن بچه ها.ي کم نداريزی ال چدهی ای زندگهی يبرا.ي شدزی صاحب همه چی،ولياومد
 ؟ي کم داریتو چ. گردن و عالف هستنی و دکترا دنبال کار مسانسیفوق ل

 مکردن و درس خوندن ی زندگدی کنیفکر م.دمی کشی سختیبه ادازه کاف. ندارمی به کسي کارمن
  اسونه؟یلی خبی کشور غرهی يتو

 و تقبل یبی و خونه گرفته تا پول تو جنیاز ماش. دلت تکون بخورهي که نذاشتم اب تو؟منی سختچه
 ی داروخانه کار مکی تو در دمی شنی ثان؟دريدی بود که تو کشي ای چه سختگهید...لتی تحصهنیهز

 ؟ی کارو بکننی ای داشتيازی ن،چهيکرد
 که ما يدی تراشی ميادی زي به کفشت بوده و خرجهایگی هم ردیشا. کردمی نمغی که از تو درمن

 !میخبر نداشت
 ی خواستم تجربه کسب کنم،در ثانیاوال من م.يدی کشی دانشکده رو مي هانهی فقط زحمت هزشما

 به فرامرز زد که از نگاه ی چشمکیکام. خواستم خودم متقبل بشمی هم داشتم که ميگری ديخرجها
 . بهادر خان پنهان نماندنی بزیت
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 هم يگری دي های،سرگرمي تو اونجا فقط درس نخوند؟پسیی چه کارهاي؟برایی خرجهاچه
 ؟ی که دنبال خانه ممستقل هستی هم همون کارها رو بکننجای اي خوایحاال م.یداشت
 .رمی انجام ندادم که باعث بشه مورد سرزنش قرار بگی کار اشتباهمن

 ی رو بدون که من اجازه نمنیدر هر صورت ا: خان به طرف در اتاق رفت و در همان حال گفتبهادر
 .رنی بگمی شون تصمی زندگيدم که بچه هام خودشون برا

 .رج شد و در را بست هم خابعد
 : گفتی خنده و کامری تکان نخورده بودند زدند زشانی و فرامرز که تا ان لحظه از جایکام
 . کف کردمیمن که حساب!ی فرهاد،چه شهامتنیافر
 : فرامرز ادامه دادو
 . بشهبمونی نصيزی وسط چنی ما هم ادی واهللا داداش،شايا

 : به انها نگاه کرد و گفتفرهاد
 . فکر کنمخوامی رونمی بدیر بدی شبلند

 ؟ي بذاري خوای ميدی چه شرطو شروط جدگهید
 ! شرطم موافقت نشدهنی که با اولهنوز
 : دوباره گفتیکام
از حاال سوت خونه مستقل داشتن . بکننادی از دستشون بر بي نگه داشتن تو هر کاري کنم برای مفکر

 هی به مدت مریاالونمی بودی زندوننیرزمی زي االن تومی حرفا رو زده بودنی فرامرز اایاگه من .رو بزن
 !هفته بدون اب و غذا

 : به طرف انها رفت و گفتفرهاد
  کنم؟رونتونی به زور بای رونی بدی ری ترکه،می داره مسرم

 
این چه حرفی بود زدم؟ اگه پدر موافقت . عجب اشتباهی کردم«: فرهاد تنها شد با خود فکر کردوقتی

تا کی . عمه خانم هم از دستم عصبانیه و تا مدتی نمی تونم طرفش برم. ست نمیشهکنه که چیزي در
 »باید اینجا بمونم؟ هستی رو چیکار کنم؟

اگر مامور بهادر خان به اپارتمان انها می رفت و .  هستی که افتاد ترس سراسر وجودش را فراگرفتیاد
 » خبر بدم مراقب باشهباید هر طور شده به هستی«هستی را انجا می دید چه می شد؟
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در اتومبیل . پنهانی از ساختمان بیرون امد.سکوت همه جا را فراگرفته بود.  از اتاق بیرون امدارام
 .غافل از انکه بهادر خان از پشت پنجره همه چیز را می دید. نشست و از ساختمان خارج شد

 
 2 فصل

 
خواهر دیدي این پسره جلوي همه چه جوري مزد زحمات ما رو داد؟دیدي چه جوري توي چشم من _

. براق شد؟خوب شد پاسپورت و بلیطش رو برداشتم وگرنه ممکن بود شبانه فرار کنه و برگرده لندن
 من ايحاال هم بر.این دوتا مارمولک احتماال باخبرن. اینطور که بو بردم فکر کنم کسی رو اونجا داره
 شما می گید چکار کنیم؟. شرط گذاشته که یک خونه مستقل براش بگیرم

فکر می کردم کمی . تقصیر منه. باید به راهش بیاریم. چند سالی تنهاش گذاشتیم سر خود بار اومده_
حواست باشه باید هر چه زودتر دست و بالش رو بند کنیم تا . ولی اشتباه می کردم. ازادش بذاریم بهتره

 .ه از این بلند پروازي ها بکنهنتون
این دختره ي احمق هم نتونست خودش رو توي دل . فکر نمی کنم به این سادگی تن به ازدواج بده_

 .می ترسم اون طرف اب کسی دل این پسره رو برده باشه.اون جا کنه
تکلیف . ادیه مدت که اینجا موند و فهمید دیگه نمی تونه برگرده، مجبور می شه با شرایط کنار بی_

اگه کسی رو هم زیر . وقتی ببینه چیزي اونجا نداره دلسرد میشه.خونه و وسایلش رو اونجا روشن کن
 هم تماس نبا اسکندر خا. سر گذاشته باشه وقتی ببینه از فرهاد خبري نیست، می ره پی کار خودش

 با مهربونی و عشوه گري باید دور و ور فرهاد بپلکه و. بگیر و بگو امشب این دختره رو بفرسته اینجا
 .اون رو اسیر خودش کنه

 .به نظرم باید یه نفر رو پیدا کنم تا مراقبش باشه. حاال هم نمیدونم کجا گذاشت رفت_
 .اینا که همه ش بیکارن. از این دوتا پسر استفاده کن_
 .نی استادهبه صفدر زنگ میزنم اون توي رد ز. نه بابا اینا هم بدشون نمیاد با فرهاد همراه باشن_

 . خان از اتاق عمه خانم با صفدر تماس گرفت و براي صبح زود قرار گذاشتبهادر
 پشت در اتاق به صحبت هاي ان دو گوش می داد و گرچه ان دو خیلی ارام صحبت می کردند کامی

 .ولی توانست از خیلی چیزها سر در بیاورد
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بعد به مخابرات .  که از خانه بیرون امد به بانکه که هنوز باز بود، رفت و پول هایش را تبدیل کردفرهاد
 .ارتباط که برقرار شد هستی گوشی را برداشت. رفت

 .سالم دوباره_
 !اخ فرهاد تویی؟ چقدر خوشحالم کردي_
ردن که نذارن پدر و عمه پاشون رو توي یه کفش ک. عزیزم موضوعی پیش اومده که خیلی مهمه_

قراره یک . خیلی کلنجار رفتم ولی فایده اي نداشت. پاسپورت و بلیطم رو هم ازم گرفتن. من برگردم
 تو چیزي توي لمی خوام وقتی اون به اونجا میاد از وسای. نفر بیاد وسایلم رو از لندن برام بفرسته اینجا

 ي چی میگم؟گوش مید. نمی خوام از قضیه من و تو بویی ببرند.خونه نباشه
_......... 
 الو هستی صداي منو می شنوي؟_

 : با صداي غمگین از ان سوي خط گفتهستی
 یعنی دیگه نمیخواي برگردي؟_
 .اینو قول میدم. ببین عزیزم فعال نمی تونم بیام ولی در اولین فرصت برمی گردم_
 وقتی اینجا چیزي نداشته باشی دیگه به چه دلیلی می خواي برگردي؟_
من . ببین تو اینجا نیستی تا شرایط رو ببینی.تو براي من باارزش تر از همه این چیزایی. اطر توبه خ_

 .تا اون جا که می تونستم جلوشون ایستادم ولی االن اوضاع خیلی به هم ریخته شده
 : گریه کنان گفتهستی

 من چیکار کنم؟ کجا برم؟_
 جریان رو می گم تا چند روز بري پیش به دکتر معزي زنگ می زنم و. فکر اونجا رو هم کردم_

 .پروانه
 : پاسخی نداد و فرهاد دوباره گفتهستی

خودت بهتر از . من تنهات نمی ذارم.هستی عزیزم مطمئن باش هر کاري می کنم فقط به خاطر توئه_
بذار . فقط خواهش می کنم اروم باش و خودت رو اذیت نکن. هر کسی می دونی چقدر برام عزیزي

 .ا با ارامش قضیه رو فیصله بدممنم اینج
 .من امروز همه اسباب و اثاثیه خودم رو جمع می کنم.باشه هر کاري که میدونی درسته انجام بده_

 . هق هق کنان تماس را قطع کردبعد
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دکتر قول داد به .  شماره دکتر معزي را گرفت و جریان را به طور خالصه برایش تعریف کردفرهاد
همراه خواهرش سراغ هستی برود و در جمع کردن و جابه جایی وسایل او به منزل پروانه به او کمک 

 .کنند
دون هدف کنار خیابان اتومبیلش را پارك کرد و مدتی ب.  تمایلی براي برگشت به خانه نداشتفرهاد

نمی دانست در اینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر به او اجازه نمی دادند به انگلیس برگردد باید . قدم زد
 با هستی چه کار می کرد؟چ

به محض انکه اتومبیل را در پارکینگ پارك کرد سرو . کامال تاریک شده بود که به خانه برگشتهوا
 .کله کامی پیدا شد

  نداري که همه اش اینجا پالسی؟تو مگه خونه و زندگی_
 

 : شد و گفتکی به او نزدیکام
 ! توي ول کردم شدم خبرگزارمویمن به خاطر تو کار و زندگ -
 یی خوام بگن شماها رو هوای کم دردسر ندارم، نم،ي خواد انجام بدی نمي کارچیبه خاطر من ه -

 !کردم
 .دمیشن ییزهای تو چه چابی گم که در غی و نمرمیباشه االن م -

 :دی که کنجکاو شده بود، پرسفرهاد
  باز چه خبر شده؟نمیخب بگو بب -

 : داشته باشدي جدی کرد لحنی سعیکام
 . کنمینه به جون تو اصرار نکن که لب از لب باز نم -
 . لوس نشو، اصال حوصله ندارم،یکام -
 .زنمی حرف نمیتا خواهش نکن -
 .ستینگو ، اصال برام مهم ن -
 :دی به دنبالش دویختمان به راه افتادریال کام به طرف ساو
 !دنی نقشه کشی گم ، خواهر و برادر برات حسابیخب حاال قهر نکن ،م -
 !کدوم خواهر و برادر؟ -
 !گهیمنظورم عمو بهادر و عمع خانمه د!  ای هستیعجب خنگ -

 : و گفتدی را درهم کششی ابروفرهاد
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  ؟دنی کشي چه نقشهاگهید -
 بماله تا تو از خر رهی و سر شما رو شادی و ناز و ادا بشی خانم با هفت قلم ارادیقراره امشب مهش -
 !دی رو برگزار کنتونی و عروسنیی پايای بطونیش
 دختره متنفرم ؟قرار شده بود فعال حرفش رو نی بگم از انای به ای قرار گذاشتن من با چه زبونخودیب -

 .نزنن
در ضمن حواست جمع باشه . کننی و خودشون هم فسخ مذارنیخودشون قرار م .نی جوري انایخب ا -

 .کنهی طرف گزارش رد ميهرجا بر. ذارنیاز فراد برات به بپا هم م
 ! مرتکب شدم که جاسوس برام گذاشتن؟یتی جناای کردم ییچرا؟ مگه خطا -
 .یرسی نمجهی چون به نتی رو نپرسي کارلی زورگوها دلنی وقت از اچی باشه هادتی ،نیبب -

 رو روشن تلهاشی فی بشکه باروت بود و منتظر که کسکیمثل .  به طرف ساختمان به راه افتاد فرهاد
 که شدند، بهادر کینزد.  کردی بود و به انها نگاه مستادهی تراس ايچشمش به پدرش افتاد که رو. کند

 : کرد و گفتیخان رو به کام
  ؟ي نداریپسر تو مگه خونه زندگ -
 ، راستش من منتظرم نفر سوم هم دیکنی سوال رو منی که انی هستي نفرنیعموجان اتفاقا شما دوم -
 . حرف رو بهم بزنه تا دمم و بذارم رو کولم و برمنیا

 : خان رو به فرهاد کرد و گفتبهادر
 ؟يتا حاال کجا بود -

 : بدون انکه به او نگاه کند، گفتفرهاد
 رم؟یزه بگ اجادی ، بانیببخش -

 : فرمانده گفتکی خان دستش را بلند کردو مانند بهادر
 .رهی اجازه بگدی باادی می ، هرکرهی می مقررات داره، هرکنجایا -
 تا ساعت ورود و دی در بذاري هم جلوی نگهبانکی پادگانه ؟ پس نجای ادی کنی ، شما فکر مدیببخش -

 !خروج همه رو بزنه
 : خان داد زدبهادر

 ! گستاخ و پرروی حرف نزن پسرهينطوریبا من ا -
 : کرد اوضاع را ارام کندی سعیکام
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 رو که هنوز از زمی عزي پسر عمونی داخل ، من ادیی بفرمادیعمو جان ، شما خودتون رو نارا حت نکن -
 .کنمی خبر نداره درست منجایقانون ا

 : گفتی رو به کامتی خان با عصبانبهادر
 بگم بندازنت ای خونه تون يری م،يدی مادشی ستی رو هم که بلد نییزهایالزم نکرده ، اون چ -
 رون؟یب

 : برگشت و گفتاطی به طرف حیکام
 .ستی به زور نیاجیاحت.  رمی االن منیچشم چشم هم -

 : خان به طرف فرهاد برگشت و گفتبهادر
 .برو اتاق عمع خانم با تو کار دارن -

 : گفتتی سخت براشفته شده بود، با عصبانی که از رفتار پدرش با کامفرهاد
 .رمی برم دوش بگخوامی ، متونمیفعال ن -

 : خان دوباره براشفتبهادر
 ... ای يری حرف من حرف بزنه، مي حق نداره رویکس -

 : زد و گفتي پوزخندبهادر
 ! هم اجرا کنندهی و بقدی زور بگدی شما عادت کردنکهیباشه مثل ا...دیبری با زور منو مای -

 ، مبل کنار پنجره نشسته بوديعمع خانم رو.  از پله ها باال رفتتی با عصبانبعد
 سالم -
 مرتب ي که اومدیاز موقع.  می برنامه ها نداشتنی چند ساله از انی بود؟ای چي سر و صدا ها برانیا -

 .یکنیسر و صدا به پا م
 : پنهان ساختي طوفان درونش را پشت لبخندفرهاد

 ! خودش کنهری خدمتکارا اجهی منم مثل بقخوادی ؟ پدر ميعمع جان، چه دردسر -
 هی عالالتی که تحصی کسکردمی فکر می خجالت بکشدیتو از اون مدرکت با.  خود نزن یحرف ب -
 انیفردا شب اسکندر خان با خانوادهاش م. باهات کار دارمنی بششه،ی مشتری شعورش هم بکنه،یم
 . اخر زده بشهيفا خوام حریم. نجایا

 ...من که از شما خواهش کردم فعال حرفش! ؟یچه حرف -
 : گفتي نسبتا بلندي خانم با صداعمع
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 قابل ری با رفتار زشت و غی تو حساب کرد ، ولي روشهیکردممیفکر م. ي خود خواهش کردیب -
 . میری رو ما بگتی مهم زندگماتی تصمدی و باي بچهاکی هنوز يتحمل امروزت ثابت کرد

 : گفتش،ی با انگشتهاي در حال بازفرهاد
 ما منظورتون شما و پدره؟ -
 ؟ي داریبله، حرف -
 عی مطتونمی بگم من نمدی متاسفانه بای ولد،یری بگدیتونی مدی که وست داریمیخب شما هر تصم -

 .اوامر شما باشم
 : به او نگاه کردتی خانم با عصبانعمه

  چه؟یعنی نی ایندوی م،یزنی حرف من حرف مي رو يدار -
 .ستی ني خبرگهی ددی که شما برام فراهم کردی از امکاناتنکهی ایعنیبله،  -
 .يدیدرست فهم -
 . ندارمیی خونه جانی هم در اگهیو د -

 :فرهاد شانه باال انداخت و گفت.  کردقی خانم با سر تصدعمه
 حاال هم آماده ام که از نیمن هم.  کنهدای پصلهی زودتر فهی قضنی منه که اي ارزونیا.  ستیمهم ن -
 . برمنجایا

 : جمع کرد و گفتشی خانم تمام خشمش را در صداعمه
 ؟ي گستاخ شدنقدریتو چرا ا! پسر  -
 حرف زور قبول تونمی ؟ من نمهی گستاخستادنی خشک و بدون منطق انی قوانيبه نظر شما جلو -

 کی نکهی ساعت باهاش حرف بزنم چه برسه به اکی ستمی رو دوست ندارم و حاضر ندیمن مهش. کنم
 می تصممی زندگي براگهی نفر دهی و نمی بشنکهی مجبورم بگم از ایمتاسفم ول.  کنمیعمر کنارش زندگ

 . مونمی نمنجای لحظه هم اکیمن .  دی انجام بددی که دوست داريشما و پدر هرکار.  ، متنفرم رهیبگ
 : کردخکوبشی خانم بر جا م عمهي بلند شد که صداتی با عصبانبعد
 .من هنوز حرفام تموم نشده!  پسرتی سرجانیبش -
 : فرهاد در حال خروج از اتاق گفتاما
 شتریپس بهتره تا ب. ستمی من تابع اوامر شما نی ولدی امر کندی خواهی نمونده، شما می باقی حرفیول -

 . همه روشن بشهفی حرمتها شکسته نشده، تکلنیاز ا
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 را محکم شی بود و عصاستادهی در اتاق اتیعمه خانم با عصبان.  رفترونی و بدی در را به هم کوببعد
 :بعد خدمتکارش را صدا کرد. دی کوبی منیبه زم

 !نجای اادی زود به بهادر خان بگو بي ، زريزر _
هرو شد ، عمه خانم وارد را.  بلند شدرونی از بیی حرف عمه خانم تمام نشده بود که سر و صداهنوز

 کی کردند و فرهاد که با ی دست فرهاد را گرفته بودند و التماس مکیفرانک و فرخنده هر کدام 
 . کنندشی خواست که رهای را گرفته بوده از آنها مفشی کگریدست چمدان و با دست د

 . تمام بشهزی جا همه چنیمادر ، دست از سرم بردار ، بذار هم _
 : کردی التماس مزانی اشک رفرخنده

 . رو خراب نکنزی فکر کن ، همه چیکم. ی هستی صبر کن ، تو االن عصبانزمیعز _
 ... نموندهی باقيزی چگهید _

 : بغض آلود گفتیی با صدافرانک
 . برداریکدندگیداداش ، تو رو خدا دست از  _
 ي پاي عمر روکی. رمی برده باشم و دستور بگکی تونم مثل ی من نمه؟ی بقای هستم کدندهیمن  _

 . کنمی کار رو منی به بعد هم همنی ، از استادمیخودم ا
 : فرهاد قرار گرفتي بمب در حال انفجار روبروکی خان مثل بهادر

 ! چشم و رو؟ی دادم پسره بی من خرجتو مای ي بودستادهی خودت اي پايتو رو _
 : زد و گفتي پوزخندفرهاد

 ، تمام و دی چند سال متحمل شدنیرو که ا ی فرصت تمام مخارجنیدر اول! دست شما درد نکنه _
همه پدرها بابت بزرگ کردن بچه هاشون انقدر . دی دم که انقدر منت سرم نذاریکمال به شما پس م

  ذارن؟یمنت سرشون م
 : به جلو برداشت و گفتی خان قدمبهادر

 دور نجایچند سال از ا.  تو انجام دادم رو انجام ندادني که من برایی صدم کارهاکی ، هی بقيپدرها_
 اونجا ي ری مي بذاررونی در بنیپاتو از ا.  کنمیفکر نکن راحت ولت م. ي شدختهی افسار گسيبود

 ! انداختیکه عرب ن
 

   انداخت و گفتی نگاههی به عمه خانم و بقبعد
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 همه درس خوندن حرمت بزرگترها نی بعد از اکردمی کرده من فکر ملی هم از بچه تحصنی ادینیبیم
  کنهی ساله عمل م14 پسر بچه کی مثل دینی رفتارش رو ببی داره ولیرو نگه م

   آوردنیی پای را کمشی صدافرهاد
 کنم همه شما رو ی احترامی بهی خوام به شما و عمه خانم و بقی وقت نخواستم و نمچی من هزی عزپدر

 مثال روال قبل باشه متاسفانه من آبم با شما ی همه چدی که بذارنهی مصلحت ایهم دوست دارم ول
  ره فاصله دایلی که مد نظر شماست خی و اهداف و مقاصد من با راهری ره مسی نمي جوهی يتو

   خان مصمم تر از قبل گفتبهادر
 دیب با امشنی نشده همری حاال هم دییای سر خود بار بذاشتمی مدی که قصور از من بوده نبانی امثل

 ی رو مي و با اسکندر خان قرار نامزدرمی گی حاال با اسکندر خان تماس منی هممیسنگهامون رو وابکن
  ؟یذارم موافق

   با تحکم گفتفرهاد
 نه

   دوباره گفتدهی نشنيزی خان انگار چبهادر
  ی جا موافقنی هميگردی سرکارت و بر ميری مثل بچه آدم مفردا

   نهنه
   خان منفجر شدبهادر
 نشست ی با هر کس و نا کسای اون سر دني افسارتو بدم دست خودت تا بری چه کار کني خوای مپس

 پس حرف مردم رو چه کنم ی بکنی که خواستی هر غلطرمی برات بگي خونه مجردای یو برخاست کن
  ومدمی الف بچه بر نهیبگم از پس 

 زنن ی مردم در هر صورت حرف خودشون رو ملمی قا حرف مردم ارزشي الف بچه ام نه براهی من نه
  کنمی منیی تعموی خودم هم سهم زندگخوامی سهم خودمو میمن از زندگ

 ی کي فکر کردی کنی نکن بگو ما رو آدم حساب نمیستی رودربامی نداری ارزشچی هگهی ما دیعنی پس
 خودش نشوندم ي من بزرگتر از تو رو سرجاي آدم شدي درس خوندهی از بقشتری چهار سال بیهست

   شعوری پسره بی حرف بزني جورنی خونه من اي دهم تویاجازه نم
   را برداشت و گفتفشی چمدان و کفرهاد

   بشمری شما رو تحمل کنم و تحقينهای توهنی از اشتری تونم بی نممی بهتره تمومش کنخوامی ممعذرت
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   دوباره شروع به التماس کردفرخنده
 تو رو ی خوبستی پدرت که دشمنت نمی در حقت کردی چه کوتاهيدی دي دلم از ما چه بدزی عزپسرم

  ي برنجای از ايخوای چرا مخوادیم
   خان رو به همسرش کردبهادر

 نون هم هی دنی عرضه خرمی دن ما اگه نباشی راه منوی ای کدوم قبرستوننمی ولش کن بذار ببفرخنده
  نداره

  مادر نگاه کرد و دلش به درد آمدانی و گرنی به چهره غمگفرهاد
 ازتون دیدی زحمت کشیلی من خي پدر جان و عمه جان شما برادی به من محبت کردشهی شما هممادر

 برام مهمه نه کار و ي اآلن نه خونه به قول شما مجردی ولکنمی می روز تالفکی ممنونم و حتما یلیخ
 نی ايو بمونم تنجای تونم ای نمگهی دگهی دزی چچی پاسپورت و نه ه ونی و مطب نه ماشمارستانیب

 هم تا امروز بدون چون و چرا هی و بقدی دستور بددی شما عادت کردکنمیخونه احساس خفقان م
 ی متاسفم نمی بوده ولحی همه حرفا و کارهاتون هم صحدیکنیدستورات شما رو اجرا کرده اند و فکر م

   باشمهیتونم مثل بق
   کوتاه گفتی به اطراف نگاه کرد و بعد از مکثبهادرخان

 جز رسم و رسوم نی ارنی بگمی تصمشونی زندگي که بچه ها خودشون برادمی عمر زحمت نکشکی
 گرفتن و می کوچکترها تصمي بزرگترها بودن که برانی که خودم رو شناختم ایخانواده ماست از موقع
 ي رو برای منه که تمام امکانات رفاهری هم بوده تقصیتباه اشماتی کنم تصمیاجرا هم شد و فکر نم
 ده و اونو ی خرج بچه اش رو مي کدوم پدری اقال قدرشناس هستیکی تو کردمیتو آماده کردم فکر م

 بشه بعد هم بمحض ی خودش کسي راحت درسش رو بخونه و براالی اون ور آب تا با خفرستهیم
 نقطه نی مطب در بهترکی ي دردسرچی معروف مشغولش کنه و بدون همارستانی بکیبرگشت در 

 از صبح تا شب دنبال کار کری در و پی شهر بنی اي خودت توذاشتمی مدی آماده کنه بااشتهران بر
 رو که برات یی تا اون وقت قدر من و کارهای لقمه نون بکشهی و منت هزار نفر رو به خاطر يبگرد

  یکردم بدون
   نبودمنجای چند روزه اي من برادیخوام با شما بحث کنم اصال فکر کن ی من نمپدر

  ی کنیی گداابونی گوشه خي بری چه کار کنيخوایم
   را باال بردشی صدافرهاد
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 سرکوفت دیندازی که جلوم می صدبار به خاطر لقمه نوني که روزنهی از اشتری کنم شرفش بییگدا
  بشنوم

  او را به آرامش دعوت کردفرخنده
  هم به فکر ما باشی کمکی بردار تو رو خدا ي دست از لجبازای بپسرم

 یطی چه شرابا
 دی خان غربهادر
 .....دی اول از همه مهشکنمی منیی تعطی منم که شرااون

   نگذاشت جمله پدرش تمام شودفرهاد
 دیاری رو نیدختره لوس و از خودراض سرخونه اول اسم اون دی همه بحث باز هم که برگشتنی از ابعد

 خورهیکه حالم به هم م
  می حرف بزن اون نامزدته من و اسکندر و عمه خانم همه قول و قرارهامون رو با هم گذاشتدرست

 مساله رو نی چند سال چه موقع انی اي تودی نظر منو خواستتونیکی کدوم ستی من اصال مربوط نبه
 عروسک هزار نی اری و اسدی عبد و عبنجای تا پامو بذارم ادیکردی فکر مستی نادمی که من دیعنوان کرد

   رو تحمل کنمزی عزي دختر عمونی لحظه اکی ستمی متاسفم من حاضر نشمیرنگ م
   داد زدي نسبتا بلندي بود با صداستادهی اي مدت ساکت گوشه انی خانم که در تمام اعمه
 و نی تو اتاق منو مثل آدم بشای رو بشنوم بی کسي صداهگی دوست ندارم دهی زدن کافادی فرگهی دبسه

  حرفت رو بزن
   به اونگاه کرد و گفتفرهاد

   هم ندارم اضافه کنمي اگهی دزی همه حرفامو زدم چمن
   را به طرف او گرفتشی خانم عصاعمه
 و ستادنی از وسط راهرو ای از راه منطق و درستش حرف بزنيری بگادی دی اتاق من باي توای بگفتم

 ي بری نمیی راه به جادنی کشادیفر
   رو به بهادر خان کرد و گفتبعد
  کرددی چه کار بامینی ببای هم بتو

 باز هم مخالفت کند که فرخنده ساك و چمدان را از دستش گرفت و او را به طرف خواستی مفرهاد
 اتاق عمه خانم هل داد
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  پسرم شر بپا نکنبرو
 پسر نی اکردی بود و فکر مستادهی اتاق عمه خانم فقط فرهاد بود و بهادر خان عمه خانم کنار پنجره ادر

 ی سال قبل عمه خانم نم30 بود درست مثل ستادهی همه ايتمام مقررات خانه را به هم زده و جلو
 ي با آدمهابارهدو  بود و همان حوادثدهی و چرخدهی انگار روزگار چرخفتدی اتفاق بنیخواست دوباره ا

  در حال اتفاق افتادن بوددیجد
 فعال چون شما گمی دارم ممی زنی راجع مراسم نمی فعال حرفدهی پسر جان اگه مشکلت فقط مهشخب

 ندهی به رفتار تو داره خودت در آی بستگنی البته ادیدو نفر سالهاست که به عنوان نامزد هم شناخته شد
  ي خوای می چگهی مورد دنی از اری غمی نگرفتی اشتباهمی که ما تصمدی دینه چندان دور خواه

   آورد گفتی خواهرش در نمي خان که سر از کارهابهادر
  نشوند سرجاشدی سر رو بارهی آدم خهی ي قدر زود کوتاه آمدنی خانم چرا اعمه
   خانم دستش را باال بردعمه

  هی مشکلت چگهی فرهاد دنمی دارم بگو ببلی کارم دلي شلوغش نکن برابهادرخان
   را صاف کرد و گفتشی صدافرهاد
   بمونمرانی خوام ای من اصال نمستی نزهای چنی و ادی خوام مشکل من مهشی جان معذرت معمه
  ی بکندی فکر خارج رفتن رو نباگهی قبال بهت گفتم دکنمی مفکر
   گشتمی وقت بر نمچی دونستم هی من اگه مهی شما چلی دلآخه
   کرد و نگاه موشکافانه به فرهاد انداختزی را رشی خانم چشمهاعمه

  سی انگلي برگردي اصرار دارنقدری که اهی تو چلیدل
   مظلومانه گفتدی دی مضاعف مي نگاه او خود را در فشارری که زفرهاد
 اوردمی به دست نی که اونجا دارم به راحتیتی سخته از اول شروع کنم موقعیلی برام خخب
  ی افتی جا می هم ممکنه چند روز اولش سخت باشه ولنجای استی نمهم

   موضوع زده بشهنی از ای خوام حرفی هم نمگهید
 شدی دور مشی خانه و آدمهانی الاقل از ادی کرد اگر قرار بود به لندن برنگردد پس بای مکثفرهاد
  مستقل باشمدی بمونم بانجای اگر قراره من اپس

  دی حرفش دوانیم به تی خان دوباره با عصبانبهادر
   همون بشهي خوای که تو می هرچستی قرار نمی نداردیبا
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  به پدرش انداخت و گفتی نگاهفرهاد
 ازی بچه تر و خشکم بکنن بعد هم به سکوت و آرامش نهی سالمه دوست ندارم مثل 35 من اآلن دینیبب

 بخورم چند تا نوکر و يزی آشپزخونه و چي اگر بخوام برم توی ده حتی خونه به من آرامش نمنیدارم ا
 از پشت هر نم باغ قدم بزي اگه بخوام برم توخواستمی می ره که چی مادمی پرن جلوم اصال یکلفت م

 ساعت ورود و خروج بزنم و دی رفتن هم داشته باشم بارونیپنچره چند تا چشم مراقبمه اگه قصد ب
 ....  خوردم و چرا رفتمیجواب پس بدم که کجا رفتم و چ

  ی بکنخوادی که دلت میو هر غلط بگپس
  خانم معترضانه دستش را بلند کردعمه
  گهی می چنمی ساکت باش بذار ببکنمی خان خواهش مبهادر
   ادامه دادفرهاد

 هی اتاق برام کافکی با ی آپارتمان کوچلو حتهی خونه مستقل هی کنم ی زندگنجای تونمای من نمخالصه
 تونستم به ی سواستفاده کرده بدم نمتمی اگه تا به حال از موقعستمی هم نی اهل خالفدی باشنیمطم

   برسمدمی که اآلن رسیینجایا
   خانم سرش را تکان دادعمه
  کنهی می پسر رفته تنها زندگنی چرا ای بزرگنی با وجود خونه به اگنی آخه مردم نمخب
 پسره بچه نی اگنی م هستننجای من اننی ببی مردم وقتنی همکنمی نمی حرف مردم زندگي برامن

  رهی بگادی رو ی تا بتونه راه و رسم زندگرنی بال و پرش رو بگری زدیاست هنوز با
   آرام گفتیی با صداگذردی خانم که معلوم نبود چه در سرش معمه
 ی و قشقرق به پا نمي خوای نمي اگهی دزی شه فردا چی ختم ملهی قامیری خونه برات بگهی اگه خب

  یکن
   کرد بر خود مسلط باشدی سعی خوشحال شد ولفرهاد

   دنبال بهونه باشمی ام که الکوونهی عمه جان مگه دنه
   خان اعتراض کردبهادر
 ي جلومی تونی فردا نمستی درست ننی ادیکنی گوش مگهی پسره منی ای خانم شما هم که هر چعمه

  میری رو بگهیبق
  خانم به برادرش نگاه کردعمه
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 همه رو شی مثل چند سال پشهی نمگهی هم به بچه ها حق داد زمانه عوض شده دیکم دی بابهادرخان
  ستنی خودشون باي پاي تا بتونن رومی به اونا فرصت بددی بامیدور هم جمع کن

   رو به فرهاد کرد و گفتبعد
 منزل خوب برات کی سرکارت سرفرصت هم ي بردی رو بذار سرجاش از فردا بالتی پاشو برو وساحاال

  میکنی مهیته
   بلند شد و قدرشناسانه گفتفرهاد
 کردم منو ی احترامی اگه بدی کنی که منو درك مدی هستی شما تنها کسکنمی جان ممنونم فکر معمه

 دیببخش
 می نظر گرفتری در ضمن از امروز رفتارت رو زرهی گی انجام نمي کارچی ما هدیی باشه بدون تاادتی نیا

   خونه و همون اتاقنی همي توي گردی برمیی خطانیبا کوچکتر
   بود گفتی آمده ناراضشی از رفتن فرهاد بهادرخان که از اتفاقات پبعد

 چه می که براش داشتیی پس با برنامه هادی خواست قبول کردی پسره منی اي شما که هرکارخواهر
 میکن

  خانم سرش را تکان داد و گفتعمه
 ي کرددای که قرار بود مواظبش باشه رو پی اون طرفادی مشی پی چمینی داشته باش بذار ببصبر

  کنهی فردا صبح کارش رو شروع ماز
   کندای اطراف براش پنی خونه هم همهی میذاری ازدواجش رو مسکوت مهی فعال قضخوبه
  میری رو بگهی بقي جلومی تونی نمگهی دمی کارها رو بکننی ااگه

 نی اي خواد توی نمگهی و قاطعانه گفت که ددمی که فرهاد رو چمدون به دست دی بهادر وقتنیبب
 کم ی دونی خودت خوب مفتهی بی خوام دوباره اتفاقی نمگهی افتادم دشی سال پی سادیخونه بمونه 

 من قه عالزانی دوباره تکرار بشه خودت از مخی ذارم تا تاری تحملش رو ندارم نمگهی دمیصدمه نخورد
 ستهی روزگار بگرده و اون متقابل من بادی و متاسفانه باهی اگهی دزی من چي اون براي باخبربه فرهاد

 بگذره ی فرهاد نه بذار چند وقتی کار رو کرده بود اصال برام مهم نبود ولنی از بچه ها اگهی دیکیاگه 
 ما کی کوچيدر مقابل تقاضاها می و همه جوره باهاش راه اومدمی به کارش نداري ما کارنهی ببیوقت
  تونه مقاومت کنهینم

   مستاصل گفتی خان با حالتبهادر
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   ناراحت بودي بدجورروزی رو چه کار کنم اسکندر ددی مهشهیقض
 جور کن ي بهانه اهی از دواج نداره نی به ای از طرف منه نگو فرهاد رغبتمی بگو تصمستی ني امساله

 سرش مینی ببدی دنبالش باشه باهی به ساهیط به اون طرف بگو سا فقشهی پسره خسته منیباالخره ا
  کجا گرمه

 آمد اول با اسکندر تماس گرفت و بعد هم به صفدر که قرار بود رونی خان از اتاق عمه خانم که ببهادر
 بود و ستادهی نفر پشت در اکی مدت نیمراقب فرهاد باشد زنگ زد و سفارشات الزم را کرد در تمام ا

 سوت و کور شاهد انه خنی داد و همه اخبار را به گوش فرهاد رساند جوانها بعد از مدتها در ایگوش م
 عمه ي امپراتوری عنکبوتي تارهای کامری بودند به تعبیبه وجود آمدن و رشد کردن نهال کوچک زندگ

 عمه ینی شده بود و تحمل وزن فرهاد را نداشت و هر لحظه ممکن بود پاره شود عقب نشدهیخانم پوس
 بود که تا به حال سابقه نداشت ينادر  بود امری و موقتي ظاهرهیخانم و بهادر خان که البته به قول بق

 نی بسته و مقررات خشک اطی بخصوص جوانها باشد که از محهی توانست به نفع بقی موضوع منیو ا
 ی فرهاد را مهی علهی توطي که بوی حرکتای هر حرف کردندی می سعنیخانواده بستوه آمده بودند بنابرا

   مقابله با آن را داشته باشديا الزم بریداد به اطالع او برسانند تا او آمادگ
 ادی شد که با فاصله زی آمد متوجه پژو سبز رنگرونی بنگی از پارکلی که فرهاد با اتو مبنی بعد همروز

 به سراغ زی وارد اتاقش شد قبل از هرچی رفت و وقتمارستانی به بکراستی فرهاد کردی مبیاو را تعق
 تلفنش هم کنترل بود  بدهد ممکنی شماره را به تلفنچدیتلفن رفت اما متوجه شد خط آزاد ندارد و با

 بخش گرم کرد ظهر يشود تا ظهر سرش را به کار خواندن پرونده ها و صحبت با پرستارها و دکترها
 ی استفاده کند ولمارستانی بسی تواند از سلف سروی ناهار ميپرستار بخش به او اطالع داد که برا

 بود بشی پژو مدام در تعقراننده  برودمارستانی از برونی غذا خوردن به بي داد برای محیفرهاد ترج
 رستوران را به او داد و کی فرامرز آدرس ندی را ببی او و کامدیفرهاد با فرامرز تماس گرفت و گفت با

 در ي در رستوران نشست که روبروزی شوند فرهاد پشت میاو ملحق م به گری ساعت دمیگفت تا ن
  آمدند  از پشت سرشی فرامرز و کامیقی بود بعد از دقايورود

  دمتونی ندی نظر داشتم ولری رو زي من در وروددی اومدي چه جورشماها
   با خنده گفتیکام

 میای شناسه بی که تا هفت پشت ما رو ماروی ي جلودی که نبامی بکنیواشکی اگه قرار باشه مار خب
 نفر کی کردم باالخره فی کی رو برام گفت کلشبتی گرد و خاك دانی خب چه خبر فرامرز جرنجایا
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 شده صل اونجا بودم و عمو بهادر رو که مستاخواستی دلم مستهی باکتاتورهای دنی اي شد که جلودایپ
 بده هر چند اآلن ادیدست خوش به ماهم راهشو  بابا ي کردی راضي عمه خانم رو چطوردمی دیبود م

  ستی و ول کن معامله هم ندهی دختره مثل کنه به من چسبنی شده و اری دگهید
  دی را در هم کششی ابروفرهاد

  هی که دختر خوبمای سچرا
  مهی به زن گرفتن تازه اول نوجوونی دوستش داشته باشم منو چی زورکدی من بای خوبه ولیلی خبله

   گفتفرامرز
  فرهاد با مانجای اادی ممکنه صفدر بمی وقت ندارادی زمی حرفا بگذرنی از اخب

 
  ؟ی کار داشتچه

 : را در هم گره زد و گفتشی مشتهافرهاد
 . بارهی ي در تماس باشم حداقل روزسی مرتب با انگلدی دارم که باي کارهی من نیبب

 : و گفتدی کشی سوتفرامرز
 ؟يری ذارن تماس بگی هم نممارستانیحتما در ب! خوش اشتهاچه

 . ساعت ها استنطاق بشمدی شه و بای ماداشتی شماهر ی ذارن،ولی که مگذاشتن
 . کار رو بکنمنی بفهمه ای کسنکهی خوام بدون دردسر و بدون ایم

 : فکر کردن گفتی فرو برد و بعد از کمشی دستش را در موهایکام
 . شه برات کردی م مچه کارنی بببذار
 :دیفرهاد پرس. تلفن زد و ادرس رستوران را دادی به کسلشی با موبابعد

 ؟ي زدی حرف می کبا
 : خونسرد جواب دادیلی خیکام

 بار خودت رو با تلفن هی يخواستم اجازه بده روز.یه تو معتاد به تلفن=بهش گفتم متاسفات! عمو بهادربا
 .ینشئه کن

 : و گفتدی لبشرا گزفرهاد
 .ي زنگ زدی نکن،گفتم به کی شوخیکام

 ؟ي سفارش دادیحاال ناهار چ. کن تا بهت بگمصبر
 . اشتها ندارمیچی هفعال
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 : لبخند زد و گفتفرامرز
 ؟ي اومدمتی رستوران گرانقنی صرف قهوه به اي براپس

 کنم ی فکر میحت. ارامشمو گرفتنیدر ظاهر همه با من همراهن ول.ختهی به م ري بد جوراعصابم
 قبول کردن راختم نکهی کنمم با ایفکر م!ی زندانهیمثل .پشت در اتاق مامور گذاشتن و مراقبم هستن

 ! تونم پام رو کج بذارمی دنبالمه نمشهی که همی گردن کلفتنی بوده با اهیفرمالیبذارن ول
 :  گفتفرامرز

 .ی خوشحال باشدی کردن باینی از موضعشون عقب نشي که تا حدودنیهم
 : حرف او گفتدیی در تای گامو

 ؟خبي نری قدر به فکرت هستن که راه عوضنی بده اي ذاری مته به خشخاش ميادی تو هم زالبته
 . دردسر درستن کننقدرهمیا.مثل بچه ادم صبح برو سر کار ت و شب هم برگرد خونه

 نی ادی باياله ابه خاطر مس. کار من دخالت نکني خود تویاما ب. بگوی کمکم کني خوای نمن،اگهیبب
 .سر خر رو از سر خودم باز کنم

 : گفتفرامرز
 رونی و از در عقب بزن برو بنجای اایمثل االن هر روز سر ساعت ب. شه گولزدی صفدر رو ماروی نیا

 .مارستانی شوو برو بنتی سوار ماشنجهی برو کارترو انجام بده و سر ساعت برگرد انیبدون ماش
 :  گفتیکام

 .نهی وگرنه سرو کارمون با کرام الکاتبمی بفهمه ما با هم ارتباط داردی نبافقط
 : گفتفرهاد
 ؟ی چستمی من ننهی ببنجهی اادی اگه طرف بخب
 تنها نجای تو انهی و ببادی دو روز بیمی دو روزاول یکی نشه و در ضمن ی ظوالنادیاگه ز. کنمی نمفکر
 . شهی راحت مالشی خي خوری ناهار ميدار
 فرهاد ي نفره غذا را جلوکی سی گفت و سرويزی چی نفر امد و در گوش کامکی  موقعنیهم

 : بلند شدیکام.گذاشت
 . سرت رو به ناهارت گرم کننجای اادی داره ماروی

 اول نشست و زی چاق و مسن واردرستوران شده سر مبای تقريمرد. مشغول غذا خوردن شدفرهاد
 . رفترونی را خورد و بشی تنداخت و چایبعد به دور تا دور رستوران نگاه. داديسفارش چا
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 : بود که به فرهاد دادی دردست کاملی موبای گوشکی. و فرامرز دوباره برگشتندیکام
 تماس نی با ای به من زنگ بزنیاگرهم خواست. مخصوصتي کارهايفقط برا. هم شماره شنی اایب

 .ریبگ
 : نگاه کردی با تعجببه گوشفرهاد

  نفر بدم؟هی تونمشماره اش روبه ی میعنی نظر نداره؟ری زی خط رو کسنیا
 زنگ نی و ای عمو بهادر باششیممکنه مثال پ. رنی خوان برات خونه بگی مئمیچون شن. نهفعال
 اقال ستیالبته بد هم ن. به کوه و دشتمی و بزنمی چمدونامون رو بردارزی ما و اون عزدیاون وقت با.بزنه

 .میاریسراز کارتو در م
 : گفتی پر از قدردانی با نگاهفرهاد

 چقدر خرج شده؟.ممنونم
 : اوزد و گفتشانهی روی دستیکام
 ! خوامی خاطرتو میلی دم چون خی مفینترس بهت تخف. کنمی باهات حساب مبعد
و در را  به اتاقش رفت کراستی. رانداشتی از ظهر که فرهاد به خانه رفت اصال حوصل هکسبعد

 فرهاد گفت ی برود ولي صرفشام به اتاق غذاخوريهنگام شما خدمتکار او رابا خبر کرد تا برا.بست
 به نده بعد فرخقهیچند دق. رفترونی شد و از در برهی به او خیخدکتمار کم.اورندی رابه اتاقشبشیغذا

 :اتاق او امد
 ؟ي که نداری کسالتپسرم

 . خسته امی مادر جان فقط کمنه
 . م منتظرنهیر صورت شام حاضره و بق هدر

 . اتاقمارنی گفتم شامم روبمن
 سر دیشام همه با. خوره،اون هم فقط صبحانه و ناهاری فقط عمه خانم غذاش رو ت واتاقش منجایا
 . باشندزیم

 : گفتی عصبی با لحنفرهاد
 !بی و غربی مقررات عجنی ازدست اامان

 کیعمه خانم و بهادر خان هر کدام در . رفتنیی از اتاق خارج شد و همراه مادرش پایلی می با بو
 :دیاول سوپ را اوردند هنوز فرهاد قاشق اول را در دهان نپذاشته بود که پدرش پرس. بودندزیطرف م



 

@donyayroman 44 

 ؟ي خوردی ناها چامروز
 . کبابجوجه

 ! بودمهی که خورش قمارستانی بي غذایول
 و با چشم به فرهاد التماس دیفرخنده لبش را پز.همه سکو کرده بودند.نداخت قاشق رادر ظرف افرهاد

 :بهادر خان ادامه داد.کرد که جواب ندهد
 خورن،تو مگه تافته جدا ی اونجا عذا مسی در سلف سرومارستانی بسی دکتر عرفان رئی پزشکا،حتهمه

 ؟ي اون جا رو فبول نداري که غذایبافته هست
 : کرد با ارامش پاسخ دهدی سعفرهاد
 .غذا مهم نبود. بخورمیی خواستم هوافقط
 : بود گفتنیی خانم همان طور که سرش پاعمه

 . باشهی حرفزی ندارم سر مد،دوستی رو بخورغذاتون
 یبعد از غذا همه به سالن رفتند ول. شروع به غذا خوردن کردیلی می به او انداخت و با بی نگاهفرهاد

 . مزاحمش نشودیفت و در را هم قفل کرد تا کسفرهاد به اتاقش ر
 بود نی چون از اول نظر فرهاد ای جمعه فرهاد با پدرش به چند خانه درهمان اطراف سر زدند ولصبح
 . اوردي هر کدام بهانه اي خانواده نباشد براکی نزدادیکه ز

 دانست ی که میکام.شت اخر بهادر خان که خسته شده بود انتخاب خانه را به عهده خود فرهاد گذادر
 و سه اتاق خواب بای مشجر زاطی خانه با حکی کند دای دور از خانه پدرش پي خواهد خانه ایفرهاد م

 ی را مدرش پتی رضادی خوشش امد فقط بایلیفرهاد از خانه خ. کرددای پیبزرگ در غرب تهران براش
 .گرفت

 سکونت انتخاب کرده ي که فرهاد کجا را برادی فهمیاو وقت. خانه که برگشتند بهادر خان در باغ بودبه
 .ی با من مخالفت کی خواهی مشهی را به هم فشرد و گفت تو همشیابها
 دای طرفها خونه پنی اگه ادی دونی خودتون که می خوام با نظر شما مخالفت کنم ولی جان من نمپدر

 کنم تا ی رو طری شه مسیدتر م تهران که روز بهروز هم بکی ترافنی با الومتری هر روز چند کدیکنم با
 . کنمب انتخامارستانهی بکی خونه رو که نزدنیپس بهتره هم. برسم و برگردممارستانیبه ب
 نکن من ،فکری خونه وادماش دورباشنی خاطره که از انی کارا و حرفات به انی دونم تمام ای که ممن
 . که دلت خواست برویی خواد بکن و هر جای دلت میهر غلط. فهممینم
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 : من من کنان گفتفرهاد
 ن؟ی کردي چه فکرسی در انگللمی جان در مورد وساپدر

 . رسهی هم ملتی وسايری خونه بگتا
 . بشهمی شخصی خواد وارد زندگی می بدونم چه کسدی بامن
رات  داخل کارتن و بزهی ری مي داری ره و هر چی نفر مهی ت وبشه،فقط ی وارد زندگستی قرار نیکس

 . کنهیپست م
 که ی بود که با لگد محکم به بوته گلیفرهاد انقدر عصبان. خان پشتش رابه فرهاد کرد و رفتبعادر
فرهاد دور و برش را نگاه کرد،چشمش به . افتادي درامد و به کنارشهی از رچارهیگل ب. بود زدشیجلو

 زد يدر اتاق ضربه ا ها باال رفت و به از پله عیسر. کردیعمه خانم افتاد که از پشت پنجره او را نگاه م
 .و وارد شد

 : شده بود بدون انکه برگردد گفترهی خاطی بود و به حستادهی خانم همان طور که پشت پنجره اعمه
 . به کارت برس،بروي دراوردشهی گم گل رو از ری نمی کسبه

 : وارد اتاق شد و گفتفرهاد
 .می با هم بکنی گردشهی رونی خوام ببرمتون بی مدی نداري جان اگر امشب کارعمه
 : موشکافانه به او گفتی خانم برگشت و با نگاهعمه

  داره،اره؟شی پقهی چند دقهی به قضی برنامه گردش حتما ربطنیا
 :دی خندفرهاد

 تا دییای من بد؟بای ر وتماشا کردرونی پنجره بنی قدر از انی ادی عمه جان؟شما خسته نشدهی چه حرفنیا
 .لش رو نشونتون بدماص
 ی برات بر نمی قدمگهیمن د. برات انجام بدمي من کاریخواهیحتما م.ي کردی با پدرت بحث مدمید

 .دام
 :دی عمه خانم زانو زد و دست او را بوسیی جلوفرهاد
 .هی خالی کنم پشتم حسابی صورت احساس منیدر ا.دی جان،به خاطر خدا با من قهر نکنعمه
 :دی خنداری اختی زانو زده بود کرد و بشی فرهاد که جلوي به چشمهای نگاهعمه

 ؟ي گردش منو کجا ببري برای خواهیحاال م!ی بمالرهی سر منو شی تونی مخوب
 .دی گيزی چهی که به بقیبه شرط.دی کنی که فکرش رو هم نمیی جاهی
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 با شانی پاریتهران ز. شودادهی به عمه خانم کمک کرد تا پلی تپه فرهاد بعد از پارك اتومبي باالدر
 : فرستادشی هاهیعمه خانم با ولع هوا را به ر. پر از ستاره بودی دشتهی روشن شبيچراغها

 !يزیچه منظره دل انگ!نجاسی گن ای بام تهران که مپس
 : سرش را تکان داد و گفتفرهاد

 و ییبای درز ونجای اامی کنم می و فرصت مرهی گی هستم هر وقت دلم منجی که ای چند وقتنیا
 . امستادهی انجای ساعت هاست که انمی بی ام می وقتا به خودم میگاه. شمیسکوتش غرق م

 : خانم رو به فرهاد کرذدعمه
 ی با پدرت جر و بحث می سر چه؟امشبی مشکل تو چ؟فرهادي دل گرفتن داري برایلی چه دلتو

 ؟يکرد
 ي به صغریاجی رود و احتی سر اصل مطلب مکراستی شهی خوشحال بود که عمه خانم همفرهاد

 . ندارددنی چيکبر
 ي استراحت،والي شمال برادی ری می مثال شما چند وقتدیفکر کن. دارمیوالی کی عمه جان،من دینیبب

 نی خاطر همد،بهی اونجا بمونی مدت طوالنهی ي برادی کنی د و قصد مای اونجا خوشتون مطیاز مح
براتون پست   کارتن وي توزنی تون رو برهی مادر که اثاثای نه به پدر ای به خدمتکارتون دی زنیزنگ م
 کنن؟
 : قدئم زد و بعد ب هطرف فرهاد برگشتی خانم کمعمه

 و ي وجود داره که تو به قصد اوردن لوازمت به لندن برینی چه تضمی،ولی بگي خوای می دونم چیم
 ؟یمودگار نش

 .دییایب شه کرد،شما هم همراه من ی مي کارهی خوب
 : خانم با خنده گفتعمه
  جمع کنم؟هی تو اسباب و اثاثي براامی بمن
 . برمی چطوره؟اونو با خودم میکام
 ! شهی و هم خودش موندگار مي ذاره تو برگردی هم نمکهی کسنی پسره اولاون
 دارم که خودم جاشون رو ییزهایچ. سال اونجا بودمستیمن حدود ب. من چه کار کنمدی شما بگپس

 که فقط خودم حق برداشت دارم،در دانشکده ی دارم،حساب بانکی دونم،چند تا صندوق پستیم
 ی رو نممی و پزشکیاصال چرا مدرك دانشگاه. اسناد ومدارك دارمی کردم کلی که کار میمارستانیوب
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 کارتن ي رو به اون شخص بدن تا توی نفر بره و مدارك به اون مهمهی که هی سادگنی به امگه،دیگش
 همه اونا ر وبزنم؟شما دیق. دنی نملی کس تحوچی وبرام پست کنه؟تا خودم اوجا نباشم به هزهیبر

  دونم چرا پدر مرتب قصد سر به سر گذاشتن و به قول معروفی نمن؟منی کردی کار رو منی انیبود
اسفانه  متی اصوله ولي و از رویمن بارها به مه گفته ام دستورات شما منطق. دادن به من رو دارهریگ

 شروع به ادی مشی پیتا حرف. و توقع داره همه هم حرفش ر وقبول کننشهی می منطقری غیپدر گاه
 . کنهی منی توهيری کنه و به هر کسو هر چی زدن مادیف

 : شدرهی متفکر به دوردستها خي اافهی خانم با قعمه
مطمئن .ادی بشی برات پی مشکلای مساله و می خواهی که نممی من و پدرت اون قدر دوستت داریعنی ما

 حرفت ادی بدون دعوا و داد و فری صورت به شکل منطقنی به مشهیاگه هم.میستیباش دشمنت هم ن
 .می داردنی شني ما هم گوش برایرو بزن
 حفظ يپسرم ما برا. طور منونیروزگار اونو سخت کرده و هم.ستی ني ای منطقری هم ادم غپدرت

 ی می و مستقل زندگي دور بودنجای اطیتو چون از مح.می گذشتزهای چیلیباورها و اعتقاداتمون از خ
 نم کی مهیتوص.ي گذاری زور گفتن مي و اونو پای حرف پدرت رو بفهمی اونی نمی راحتنی به ايکرد
 کن دلش رو به ی تو حساس نشه،سعي روادی و بهادر خان هم زی کی بدون دردسر زندگنکهی ايبرا

 . کنمی براتمي و لوازمت هم فکرلیدر رابطه با وسا. که دوس تداره یی ولو باا نجام کارهاياریدست ب
خودش . پر از ستاره بود نگاه کردی و از ان باال به شهر که مانند اسماندی کشی به اسودگی نفسفرهاد

 یم.شت دااری چند سال در اختنی که ايزیاو طال ارامش بود،چ. بودزاریهم از اشوب و سر و صدا ب
 دارد ست که دوییزهای چیلی کند و از خيادی و تالش زی سعدی به انارامش بادنی رسيدانست برا

 راه رفتن به ي امشب عمه خانم تا حدوديبا حرفها. جز انها نباشدی هستدواربودی ایچش مبپوشد ول
 . هموار شده بودی و مالقات با هستسیانگل
 
 دانست که پدر در مقابل عمه خانم یفرهاد م. برگشت عمه خانم بهادر خان رابه اتاقش احضار کرددر
 طشی اخر هفته بلي هفته بعد پدرش به او اطالع داد که براکی. نشان دهدی تواند عکس العملمین

 . برودسی کرده تا او به انگیرااوک
 . ان متصور نبودي براي انقدر خوشحال شد که حدفرهاد

هر . کردی می سفر بهادر خان او را همراهنی خوشحال اش فرکش کرد در اي جمله بعددنی با نشلبتها
 رادر يفقط دکتر معز. نزدی حرفیمخصوصا به هست.شدی شتری گذشت دلشورهفرهاد بیروز که م
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 ي که پدر فرهاد برايچند بار.دیای قرار داد،چون قراربود و به استقبال ان دو در فرودگاه بانیجر
 ی مشیپیزی دانست چه چیفرهاد نم. شده بودیمی صماری بسينالقاتش به لندن رفته بود با دکتر معز

 ی که به سراغ هستدیای به دست نی لحظه هم او را تنها نگذارد و فرصتکیمکمکن بود هبادر خان .دیا
 .ندی فکر م کرد فرهاد عمدا نخواسته او را ببیدر ان صورت هست.برود

در . پرواز کردندسی خانواده به طرف انگليهادر خن به همره فرهاد با بدرقه اعضا بی شب برفکیدر
گرچه فرهاد دوست داشت به خانه . به استقبالشان امد و انها را به منزل خود برديفرودگاه دکتر معز

 پدرش يرا با فرهاد تنهاشد فرهاد از او خواهش کرد بي که دکتر معزی فرصتنیدر اول.خودش برود
صبح روز بعد . کار مقدور نبودنیان شب ا. برودی تا فرهاد بتواند به سراغ هستردی در نظر بگيه ابرنام

 اپارتمان را مرتب ير. طیهست. به خانه خودش رفتيپس از صرف صبحانه به همراه پدر و دکتر معز
 کرده ی میان زندگ  دریی به تنهاي کرد واقعا پسر مجردی شد فکر میکرده بودکه هر کس وارد م

 دلش دی را دی خالمهی اتاق نیفرهاد وقت. اتاق کار کرده بودکی به هی لیاتاق خودش را هم تبد.است
 بزند چون گرفتن مدارك به ي سرمارستانی به فرهاد گفت که بهتر است اول به بيدکتر معز.گرفت

فرهاد با هم  ابی در غاست به بهادر خان هم گفت بهتر. داردی دوندگي و چند روزستی نی راحتنیا
 شد و به سرعت به طرف لشیفرهاد از خدا خواسته سوار اتومب. گلف به خارج از شهر بروندي بازيبرا

 حومه لندن ي خلوت و با صفاي هاابانی از خیکیمنزل پروانه در . رفتيمنزل پروانه خواهر دکتر معز
 نرده نیفرهاد از ب.نه قرار داشت اانی در مان سبز و پر از گل که ساختمیاطی کوتاه و حيبا نرده ها.بود

 کنار باغچه نشسته بودند و ی صندلي از دوستانش رویکیپروانه با . انداختاطی به داخل حیها نگاه
 دهانش گذاشت و ي دستش را روی تکان داد و پروانه از خوشحالشی برایفرهاد دست. خوردندیقهوه م

 : امديبه سرعت به طرف در ورود
 . خوشحالمدنتی از د،چقدري کردیچه کار خوب! فرهاد جاناخ

  منزله؟یهست. دونم چطور از زحمات شما تشکر کنمینم. دکتر هستمي شما و اقاشهی هممن
 : و گفتدی خندپروانه

 ی به هستيزی چی ولیی ایبرادرم به من گفت که تو م.ینی که اونو ببستی دلت ني دونم دل تویم
 . مغموم و دل گرفته استیلیطفلک خ. اتاقشهياالن تو.نگفتم

 : پله ها داد زدنییپروانه از پا. فرهاد به سمت ساختمان حرکت کردندبا
 .ي جان مهمان داری،هستیهست
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 :دیپروانه خند.دی به گوش رسي بسته شدن دريصدا
 .نهی خواد ببی رو نمی که کسنی ایعنی نیا

 : داد زدبعد
 !ستمی من مقصر نياگه بعدا افسوس خورد. شهی مری دلگی کلنهیاگه تو رو نب.زهی عزیلی خمهمانت

 و پله ها را به دی کشیغی فرهاد جدنیبه محض د. شدانی پله ها نماي از باالی ارام باز و سر هستيدر
 . بودستادهی پله ها ايفرهاد جلو.دی دونییطرف پا

 ...مواظب خودت باش...زمی عزواشی...واشی
 نگاه کرد و ی پر از اشک به هستيفرهاد با چشمها. رفترونیز در ب تکان داد و اي و سردی خندپروانه
 :گفت

 هنوز همون طور خوشگل و تو دل ی،ولي الغر شدی که از تو دوربودم کلی دو ماهیکی نی عرض ادر
  دلم،حالت چطوره؟اوضاع مرتبه؟زی عزیبرو و جذاب

 اره؟پس من ی بمونشهی همي براي؟اومدي گردی بر مي که داريچرا خبرم نکرد!ي بدجنس شدیلیخ
 خونه ي طور برانی چقدر دلم برات تنگ شده،همی دونی خونه؟نممی رو جمع کنم با هم برلیوسا
 !مون

 :من من کنان گفت.دی موضوع رابه او بگودی دانست چطور بای نمفرهاد
 ... ذارن که بمونمی نمیعنی... تونمیمن نم...من... لحظه مهلت بدهکی...زمی کن عزصبر
 : کرددنی شروع به لرزشی دو قدم عقب رفت،لبهایهست

 ...ی ذارن بمونینم...ی بمونی تونینم
 : دوباره جلو امد وبا التماس گفتبعد
من بودن تو ...فقط نرو...ي بخوایهر چ...ی بگيهر کار.تو رو خدا تنهام نذار.تو رو خدا نرو! فرهاداخ
 . ترسمی مییمن از تنها... متنفرمییمن از تنها...منو تنها نذار...چمیه

 : گونه اش پاك کردي را از روی هستي با نوك انگشتان اشکهافرهاد
 اصال یدر ثان. بشهری اشکت سرازی حرفنی نبود با کوچک تر؟قراري شدی نقدر نلزك نارنجي چرا اتو

 ... حرف بزنمي دیبه من مهلت نم
 :  گفتی بعد از مکث کوتاهو
 ... شدهی افتاده و چی کنم چه اتفاقفی تا برات تعرنی بشجای اایب
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 فی در ان مدت افتده بود تعرشی را که برای مبل نشان د و تمام اتفاقاتي را کنار خود رویهست
 : گفتدی رسانی فرهاد به پاي حرفهایوقت. دادی در تمام فقط گوش میهست.کرد

 نجا؟ی اي برگردي خوای نمگهی دیعنی می حرفها که بگذرنی همه ااز
 : گفتییفرهاد با دلجو. پر از اشک شدشی دوباره بغض کرد و چشمهاو

 تونم ی شده که نمي اوضاع طوری کردم تا بدونفی رو برات تعرنایمن ا.ی کنی شروع مي که دارباز
 فرار ای گوشه دنهی به یواشکی ای برنگردم گهی االن هم پدرم دنبالم اومده که نکنه دیحت.برگردم

 ی بود،حتون و پاسپورتم دست اطی بچه باهام رفتار کرد،بلهیدر تمام مدت سفر مثل . شهیباورت م.کنم
مطمئن باش . من نباشهاری همه کارها رو کرد که پاسپورت در اختما،خودشیموقع سوار شدن به هواپ

 .نجای د و دردسر تونستم برگردم اای داد وفریمن همه راه ها ر ورفتم،با کل
 روان ییاشک مثل جو. ساکت بود،بعد سرش راباال گرفتي اقهی اداخت،چند دقنیی سرش را پایهست

 : زدادی فرد،فرهادیسرش را تکان دادو به طرف پله هادو. بودری سرازشی گونه هايرو
 . لحظه صبر کنهی...ي ری مي صبر کن،کجا داری،هستیهست
 . ندادی باز نکرد و جواب در رای وارد اتاقش شد و در ر ابست و فرهاد هر چقدر در زد هستیهست

 :دیبهادر خان پرس. فرهاد شدندی متوجه ناراحتي ناهار بهادر خان و دکتر معزهنگام
  افتاده؟ی خاص،اتفاقي اختهی حاال بهم ری خوب بود ولیلی شده؟صبح که حالت خيزی چفرهاد
 : به کمک فرهاد امدي معزدکتر
 براش طی محنی با ای کرد ه و حاال خداحافظی زندگنجایسالها ا. فرهاد حق بدهز،بهی خان عزبهادر

 . سختهیلیخ
 

 فی تعري دکتر معزي استراحت رفت، فرهاد ماجرا را براي که بهادر خان برای از ناهار، در فرصتبعد
 .کرد
 من کامال شما جوونها رو ی با وجو اختالف سنی دونی دوستت بودم، خودت مشهیفرهاد، من هم _

 ها، اگه صد سال هم ی بد نکنری تعب؟ی کنکاری چی با هستي خوایبگو م قایبه من دق.  کنمیدرك م
،  دارهی به هستیبی عجي پروانه عالقه ی دونیم.  نه منشهی پروانه باشه نه اون ناراحت مشیپ

 ؟ي داری خاصيتو براش برنامه .  کنهی بودن مدی در اون خونه احساس زای که خود هستنهی اموضوع
 : و گفتدی کشي نفس بلندفرهاد
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 شونی زورگو که منطق حالي آدم هاد،ی جدطیفشار خانواده، مح.  دونم دکتر، سردرگم مونده امینم _
 ! فمیخودم هم بالتکل.  طرفکی و ی طرف و هستکی همه شه،ینم
  زد، درسته؟ی الوقوع تو حرف مبیپدرت راجع به ازدواج قر _
 بذارن با دختر و خانواده اش صحبت انیر جر که منو دنیبدون ا.  اني طورنی همنهای اد؟ینی بیم _

 عمل دی و تو هم بامی گرفتمی گن ما تصمیم. ستیاصال نظر من هم براشون مهم ن. معمول رو کردن
 . کرده امری گی در چه جهنمدی تصور کندی تونیشما نم. یکن
از .  خوب شناختمشبای تقری ولمی با هم مالقات نداشتادی پدرت آشنا هستم، هرچند زاتیبا روح _

 !ادی بشی پي گرده مگه معجزهایحرفش برنم
 چند سال چند بار معجزه نیدر طول ا. دی من بوده ای زندگانیدکت، شما در جر! بله معجزه... معجزه _

 د؟ی ادهیرو به چشم د
 تونستم ی هستم نمي ساله ا60 من که مرد ي که تو کرديکار.  کنمی مشیپسرم من تو رو ستا _

 طی محي که سالها تونیبا ا.  هنوز زنده است و نمردهی و مردونگي که مردي ثابت کردیول. بدمانجام 
.  خون تو بوده و هستي تویرانی اي و محبت و وفای مهربونی و لي کردی زندگنجایسرد و خشک ا

 به تو شهیمن هم.  تونه داشته باشهی می چه مفهومي و فداکاری که ازخودگذشتگيتو نشون داد
 . خورمیغبطه م

 ي روزها با آدم هانیا. دی خبر دارزیشما که از همه چ. دی من بذاري پاشی پی راههیآخ دکتر شما  _
. ستی نی هم اصال منطقیمتاسفانه هست.  کنندی که منو درك نمشمی رو به رو مادی زی منتطقریغ

 و امشب دستش رنیرم و هم بذازی تونم پا رو همه چیراستش م.  کنهی منو درك نمطیاصال شرا
 نمی بی کنم می فکر می وقتیول. یچی بدون پاسپورت، بدون پول و هم،ی فرار کني و به گوشه ارمیبگ
 یهست.  پشت پا بزنمزی که بخوام به همه چومدمی طور بار ننیبا احساسم چه کنم؟ من ا.  تونمینم

 در ی مثالیقت خوام وینم... هی پدر، مادر؛ عمع خانم و بقتیل. عاطفه، حس مسئی مهمه ولیلیبرام خ
 که ی اسمنی زنن، همه اولی می و نمک نشناسی و نامهربونی عاطفگی و بیتی شخصیرابطه با ب

 ! فرهاد باشهاد،ی مادشونی
 یول. ی از هستگهی و از طرف دي از خانواده بگذری تونی طرف نمکیاز .  تونم درکت کنمیمن م _

 جهی حرکت اشتباه نتکیبا . باش »ردهیگاو نُه من ش« یعنی اون ضرب المثل معروف ادی به فرهاد جان
 . سال ها رو تباه نکننی تمام اي
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  خانواده و گذشته ام رو بزنم؟دی فرار کنم و قی با هستدیگیشما م _
 کنه، ی دونم پدرت غلو نمیم. ي داری و خوبی عالاری بستیتو االن موقع!  راههنی اشتباه ترنینه، ا _

اشتباه محضه .  ندارمسی سال طبابت و تدرنی من پس از چندی توئه حتاری که در اختیعیامکانات وس
 .ي ها رو از دست بدیی دارانی تمام اک،ی موضوع کوچکی به خاطر ياگه بخوا

 .دی دونی منویشما که ا.  منهی اون همه زندگست،ی نی موضوع کوچکیدکتر، هست _
 دینبا. تهی با واقعهی کنار اومدن تو و بقک،یمنظورم از کوچ. ستی نینه، اشتباه نکن، منظورم هست _

 من ری ماه اخکی نیا.  دارهاجی و هرکس به تو احتزی از هرچشی اون االن ب،ي رو تنها بذاریهست
. ستی نصفانه مننی و اشهی نابود میبا ترك کردن تو هست. نمی بی رو در اون میکامال عالئم افسرگ

 .رهی هدر ملی دلیزحمات تو ب
 فکر حی تفري برای تونم حتی نمگهید.  روی تونم اونا رو رها کنم نه هستیپس چکار کنم؟ نه م _

 به تهران، دنی به محض رسی در ثانزنم؟ی حرف ی با تلفن با هستیتا ک.  رو بکنمنجایاومدن به ا
 !زش متنفرم که ای اونم با کساد،ی مونیموضوع ازدواج به م

 :دی صورتش گذاشت و نالي را روشی و ناراحت، دست های عصبفرهاد
... یدر زمان سخت...  مواقعنیدر بدتر... یذاشتی من مي پاي جلوی راهشهیتو هم...  کمکم کنایخدا _
 . به من نشون بدهی بار هم راه نجاتنی ا،ي کمکم کردشهیتو هم!  مني خدايا

 : فرهاد گذاشتي شانه ي دستش را روي معزدکتر
 !با خودت ببرش _

 : سرش را باال گرفتفرهاد
 !کجا؟! ببرمش؟ _
 .رانیا _
 ...دمی منظورتون رو نفهمدیببخش! ؟یچ _
 .رانی رو با خودت ببر ایهست _
 چه ننی روببی هستد،ی مهشی حتایاگه پدر، عمه خانم ...  اونجاتی با پدر، با وضع؟يآخه چطور _

 کارو نی تونم اینه، نم... رانی در ای بمونه در امانه، ولنجای اگه ای هست براشون دارم؟ اقالیحیتوض
 .دمی رو نابود کرده ام و هم خانواده ام رو از دست می ام و هستیهم زندگ. بکنم
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 اطیاحت. ی با چند نفر آدم مطمئن نشست و برخاست داشتیواشکی ؟ي کردی می زندگي چطورنجایا _
 ی سر در نميزی چی اومدن از هی مداری دي که پدر و مادرت برای و در مواقعي کردی الزم رو ميها

 . کارا رو اونجا هم انجام بدهنیخب، هم. آوردن
 بار کی هر هفته ،ی قبلی با هماهنگزدن،ی بار به من سر مهی دور بودن، هر شش ماه نجای اشه،ینم _

 ی اونجا تهرانه با کلیمون نبود، ول دور و اطرافیی گرفتن، اشنای تماس میدر روز و ساعت مشخص
پدرم گزارش  قدم از قدم بردارم به.  به شما بگم از روز اول برام جاسوس گذاشتنیحت.  و آشنالیفام

 ی ولذارمیاگه شده پا رو دلم م. رهی لو مهی رو ببرم اونجا؟ در روز نشده قضی هستط،ی شرانیبا ا. دنیم
 ی نمیعنی د،ی دونیدکتر، شما نم.  برسهی از طرف اونا به هستیبی آسنی خوام کوچک تریمطلقا نم

 ی مزی به هدفشون از همه چدنیرس يبرا. دی ادهیشما چند بار فقط ظاهر اونا رو د... دی تصور کندیتون
 ! از فرزندشونیگذرن، حت

همه  نی ا؟ی کنیاصال چرا خودت رو راحت نم.  انسان ها هم آدمند و احساس دارندنیپسرم، بدتر _
 خودت رو خالص ؟ي موش و گربه ادامه بدي بازنی به ای خواهی می تا ک؟ی چيعذاب و دردسر برا

 .کن
 !؟يچه طور _
 .ی باهاش ازدواج کني خوایبگو دختر مورد عالقته و م. نجای ااری رو بردار و بی حاال برو هستنیهم _

 : شدرهی خي به صورت دکتر معزفرهاد
 !؟یازدواج کنم؟ با هست _
 یول.  زنههی مرد به هی ي از عالقه و احساس عاشقانه ری غي داری که به هستي دونم عالقه ایم _

 ها رسم و یرانی که ما ای دونیم.  در کنار خودت، ازدواج با اونهی نگه داشتن هستيتنها راه تو برا
 همخونه ی هستبا ي جورنی همرانی اي توی تونینم. می تابع اونا باشدی که بامی داريدیرسومات و عقا

 . ي بدریی تغی احساست رو به هستی کنی سعدیبا. ی که باهاش ازدواج کنی مگر اب،یباش
 . سکوت کردی کمفرهاد

 موضوع نی وقت به اچی ازدواج کنم؟ هی تونم با هستی ميچطور. دی دونی رو مزیشما که همه چ _
 . موافق نباشهی هستدیاصال شا. فکر نکردم

 . خواد با تو و در کنار تو باشهی میطی هر شرا دریمن مطمئنم هست _
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 به یول.  کنارم بمونه تنها راهش ازدواج با اونهشهی همي برایاگه بخوام هست. دیگیشما درست م _
 هیخانواده اش، سرما...  بوده و پدرش کجاستی مادرش که،ی چه،ی کی بگم؟ بگم هستیخانواده ام چ

 که یس امجد بشه؟ عروي دختر رو آوردم که عروس بزرگ خانواده نی بگم؟ بگم ایبه پدرم چ... اش
 خوام ینم.  کارو بکنمنی تونم اینم.  با اون نداره؟ نه دکتری نسبتچی و ههیکی با پدر لشینام فام

 .ستی اصال عاقالنه ننیا. نهی ببي آزارنی کوچکتریهست
 کرد و بدون حضور و مشورت با امروز پدرت با چند جا صحبت. ي نداريادی پسر، تو فرصت زنیبب _

 ... فروش گذاشتي رو برالتیتو، خونه و اتومب
 : تلخ ادامه دادي با خنده او
امشب با خودت خوب فکر . رهی بگمی گفتم اجازه بده خود فرهاد تصمی وقتدیبه حرف من هم خند _

عقل . يدسن بد رو از ی که نو خونواده ات دچار مشکل بشن و نه هستری بگي عاقالنه امیتصم. کن
 ب رو انتخایکی دی و محبت و عاطفه به خانواده ات بای دو احساس عالقه و عشق به هستانی مگهیم

تو بارها از خود . ی هر دو رو داشته باشی تونی م،يری بگمی اگه درست تصمگمی من می ولیکن
! ی باش، مخصوصا به فکر هستهی بار هم به فکر بقنی ا،ي ات رو به من و همه ثابت کردیگذشتگ

  اشتباه تومی شده با تصمي درخت جوان برومندهی به لی تو تبدي هی ساری که زی و کوچکفینهال ضع
 . کمه، پس خوب فکر کنیلیفرصت خ. رهی می و مشهی شبه پژمرده مکی

 زید و سرمشب سردرد را بهانه کر.  مغشوش تنها گذاشتي نزد بهادر خان رفت و فرهاد را با افکاردکتر
 کی گرفت ی که میمیهر تصم.  کردی و فکر مزدی شب در اتاقش قدم مي هامهیتا ن. شام حاضر نشد

 ی مر فکرمی بکنم؟ اگه بمدی چکار با1 خدايا":  زدیبا خودش حرف م.  خوردی صدمه مهیطرف قض
 کنن بعد ی مي و زارهی گری مدتي براهیپدر و مادر و عمه خانم و بق. شهیکنم همه دردسر ها تموم م

... نه... ی هستیول... یول!  هم بکنني و زارهی بوده، البته اگه گري که اصال فرهادرهی مادشونیهم 
 "! مونهی و تنها مکهی یاون تو برهوت زندگ

هنوز شهر .  همه جا را روشن کرد، فرهاد در اتاقش قدم زد و فکر کردی صبحگاهدی که نور سپی وقتتا
 حال نیبا ا.  او تعجب کرددنی از ديپروانه صبح به آن زود.  پروانه رفتيخانه  نشده بود که به داریب

.  بودامدهی نرونی بش از صبح روز قبل بعد از رفتن فرهاد، از اتاقیهست. با لبخند به استقبالش رفت
 :  را زدیفرهاد از پله ها باال رفت و درِ اتاق هست

 ... کنم درو باز کنیخواهش م.  خوام باهات حرف بزنمیم...  در باز کنزمیعز... یهست _
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قبل از .  دادی او خبر ماری بسي هی قرمزش از گريرنگ به رو نداشت و چشم ها.  در را باز کردیهست
 :آن که فرهاد شروع به صحبت کند، با بغض گفت

 انگل، کی مثل من...  خوام، متاسفمیمن معذرت م... من... من فکرامو کردم... بذار اول من بگم _
 زهای چیلیتو به خاطر من از خ...  رو گرفتمشرفتتی پي و جلودمی به تو چسبتی خاصی بي کنه کی

 من ي رو که برایی تونم کارای وقت نمچیمن ه... ي رو در حق من تمام کردیتو مردونگ. یگذشت
 و نذارم رونی برم بتی که االن از زندگنهی تونم بکنم ای که ميتنها کار...  جبران کنميانجام داد

... فکر منو هم نکن...  برستیبرو به زندگ... برو.ی و عذاب بکشی به خاطر من ناراحتنی از اشتریب
 وقت دوست ندارم چیه...  گذرهی مي جورهی اش هم هیتا حاال که دوام آوردم، بق.  من هم بزرگهيخدا

.  باشمتی مزاحم زندگنی از اشتریوام ب خی نمگهید... ياندازی خودت رو به دردسر بيبه خاطر من ذره ا
 ...من.  کنمی وقت فراموشت نمچیمن ه
فرهاد با .  دادی صحبت را به او نمي ادامه ي اجازه هی کرده بود و هق هق گرسی صورتش را خاشک

 : از تعجب گرد شده گفتيچشم ها
 !؟ی منی گفته تو مزاحم زندگیک _
 . فکر کردمیلیخ موضوع رو بگه، خودم نی ای کسستیقرار ن _
 شبه کی شبه به وجود اومده که کی عالقه نی ای کنی تو فکر م؟يدی جالب رسي جهی نتنیو به ا _

 و يستادی من اي همه مدت حاال جلونی من چقدره؟ بعد از اي ارزش تو برای دونی بره؟ نمنیهم از ب
 ن بودن تو باعث شد می دونی مچی دست از تو بردارم؟ هی سادگنی به هم؟ی زنی حرفا رو منیا

 بار بهت بگم دلم نی آخري داشته باشم تا با مشکالت مبارزه کنم و به هدفم برسم؟ بذار براي ازهیانگ
 همه مدت که از هم دور نیبعد از ا.  حرفا رو فراموش کننیحاال ا.  حرفا رو بشنومنی اگهی خواد دینم

 یدارم از گرسنگ. خوردم نيزی تا حاال چروزیمن هم مثل تو از د. رونی بمی حاضر شو با هم برمیبود
 .می بزنی گشتهی با هم میپاشو بر. رمی میم
 وجود یفکر کن اصال هست...  خودت برسیگفتم که برو به زندگ... امی نمیی با تو جاگهیمن د _

 !تو رو خدا برو دست از سر من هم بردار... نداشته
 : بلند گفتي با صدافرهاد

 ! دونم و توی مزخرفات رو از تو بشنوم من منی اگهی بار دهیفقط ... گهی د بارهیاگه ! گوش کن _
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 شب هم ی تونی می ولیینجای االن تو ا؟ی باور کني خوای چرا نمته،ی واقعنای است،ی مزخرف ننایا _
 يروز...  تموم شدهزی فرهاد همه چم؟ی کنی سقف با هم زندگکی ری دوباره زمی تونی م؟ی بموننجایا

 ی نمگهید. دمی من رسیعنی... میدی به آخر خط رسدمیکه گفتم لوازمم رو از آپارتمانت جمع کنم فهم
کاش ... ي بودومدهیکاش ن... تو رو خدا برو...  جا تمومش کننیهم. می ذارن ادامه بدی نمیعنی م،یتون

 !ي بودومدهین
 : گفتنی غمگیی صدافرهاد با.  کردهی بلند گري صورت گذاشت و باصداي را روشی هادست

 به نجای برگشتنم به اي تمام جنگ و دعواها برای کنی فکر م؟ی گی می چي داری فهمیتو اصال م _
 خونه هی برم تو ییتنها.  خوامی کفش کردم که خونه مستقل مکی بود؟ بعد هم پام رو در یخاطر چ

 نهی ااطر فقط به خنجامیحاال هم که ا.  ذارمیمن تو رو تنها نم! وونهی بکنم؟ دختر دی چه غلطیخال
 . درست کنم و با خودم ببرمترانی و اقامت تو رو در ازای ويکه کارها

 . شدرهی به فرهاد خي صورتش برداشت و با تعجب و ناباوري را از روشی دست هایهست
 ! به کجا؟؟يریمنو با خودت بب _
 ؟ینی رو ببي رو که در اون متولد شدي کشوريردوست ندا... رانی به کشورت ازم،یخب معلومه عز _
تو که اونجا !  مني خدايوا... ننی اگه منو با تو بب؟ي چه طور،ي چه جورران؟ی ايمنو ببر! ران؟یا _

 .اصال حرفشم نزن!  محضهیوونگی دنینه، ا. ي نظرری زشهیهم
تو فقط به .  کنمی کارو منی به بعدش هم همنیاز ا.  اون جاسوس رو سرکار گذاشتمیتا حاال کل _

 مزخرفات، ي سرهی نشستن و فکر کردن به ياز امروز به بعد جا.  باشرانی در ای اقامت دائمهیفکر 
 !ازتی موردنلی وسايشروع کن به جمع آور

 :  زده گفترتی متعجب و حیهست
  ؟ي منو ببري خوای ميچطور. ی کنی اشتباه مي دار؟یگی مي داریفرهاد، چ _
 .فکر اونا رو نکن.  کنمی مفی رو ردزیمطمئن باش همه چ.  دنبال کاراترمیاز امروز م. ره ندايکار _
 م؟ی کنی با هم زندگرانی در اي چطور؟ی کنی که خونواده ات روچکار منهینه، منظورم ا _

. دی به ذهنش نرسيزی چی بزند ولیخواست حرف.  بلند شد و چند قدم به طرف پنجره رفتیهست
 :  آرامش بخش گفتیفرهاد با لحن.  بردنیی را چند بار باال و پاشیمستاصل دست ها

 ام؟ی موضوع برننی از پس ای ترسی م؟ي ندارنانیبه من اطم _
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 با رنج و هی بردن من مساوی دارم، ولنانی اطمای دننی تو ای از هر کسشتری به تو بی دونیخودت م _
 ؟ی کنیاگه بفهمن چکار م. شتریعذاب ب

 مسائل رو ي هی اونجا فکر بقي اومدرانی به ایوقت. ی تنها نموننجای که تو انهی ازی چنیفعال مهم تر _
 گذاشته بتونم ارمی که پدرم در اختی مدت کوتاهنی کنم در عرض ایالبته فکر نم. می کنیهم م
 رو به هی بقردم، رو که شروع کهی اقدامات اولست،ی مهم نی مربوط به سفارتت رو انجام بدم، وليکارها

 پروانه شی جا پنیتا اون موقع هم هم. ی من باششی ماه پکی سر دمیقول م.  سپارمی ميدکتر معز
 .ی مونیم
 . نفر مشورت کنهیاقال با  _

 : با خنده گفتفرهاد
  با اون مشورت کنم؟ي خوایپدرم چطوره؟ م _
 ه؟یاالن وقت شوخ... فرهاد _
مطمئن باش کارم . ياونو که قبول دار.  ذهنم زدي کار رو تونی اي بود که جرقه ی کسيدکتر معز _

 .رمی می می که دارم از گرسنگمی بخوريزی چهی میحاال هم آماده شو با هم بر. ستیاشتباه ن
 که گرفتند خوشحال شدند ي زدند و از جواب مساعدي بود، به سفارت سری تا بعدازظهر با هستفرهاد

 .رساند و خود نزد پدرش برگشت پروانه ي را به خانه یعصر، هست
 .ی تماس هم نگرفتهی ی حترون،ی بي از صبح زود زد؟ییفرهاد، معلومه کجا _
 با دوستام هم دیبا. دی طول کشمارستانی دانشکده و بي مقدار کارم توهی خوام پدر، یمعذرت م _

 . کردمی میخداحافظ
 .هدی رو منی خونه و ماشبی مشاور صحبت کردم، خودش ترتهیبا  _
 .  دارماجی انجام کارام بهش احتيمن برا.  لحظهنی آخري برادی بذارنویپدر، ماش _
 . رهی بگلی که روز پرواز اونو تحومی رسیبا طرف به توافق م. ستی نيمساله ا _

 . کردفی او تعري را براانی هم تماس گرفت و جري با دکتر معزفرهاد
 دسته گل رو تنها و نی بود افیح. يری گی مي عاقالنه امی دونستم تصمی پسر، ميخوشحالم کرد _
 !ی رها کنبیغر
 بعدش هم يبرا. هی برام کافمی همون که با هم باشی ولستی بدون دردسر هم نیالبته بردن هست _

 .می کنی مي فکرهیخدا بزرگه، 
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بهت قول . میدیخودم و پروانه همه کارها رو انجام م.  هم نگران نباشطی و بلیاز نظر ماحل قانون _
 ! و سالم برات پستش کنمحی صحدمیم
 تمام کرده ی لطف رو در حق من و هستشهیشما هم.  کنمیمن رو کمک شما و پروانه حساب م _
 . بتوانم جبران کنمي روزدوارمیام. دیا

 بار به بهانه نی بودند، چندسی که در انگليچند روز.  راحت شده بودی ار بابت هستالشی حاال خفرهاد
 ی مشی در چشم های زد و نور زندگی موج میآرامش در صورت هست.  مختلف به او سر زديها

 ی کافشی ماند برای که کنار فرهاد منی همی بود، ولي بعدعیهر چند هنوز هم نگران وقا. دیدرخش
تنها نگذاشته بودند و آن دو در آن مدت او را .  او سپرده بودياز روز اول خودش را به فرهاد و خدا. بود

 . او هستندبانی پشتزی به بعد ننی دانست از ایم
 فرصت کی در د،ی دشهی را از پشت شیفرهاد، هست.  و پروانه به فرودگاه آمدندي پرواز، دکتر معزروز

 . کردی از او خداحافظی نگذارد و با ناراحتشیکوتاه به طرفش رفت و به او قول داد تنها
 : گفتي معزدکتر

 . فراموشمون نکنم،ی دوستان تو هستشهیفرهاد، ما هم _
 ی چدی دونم بای از مجبت شما و پروانه نمي سپاسگزاريبرا. ستیدکتر محبت شما قابل جبران ن _

 .بگم
 !ستمی نی هم راحت، من آدم بدقولالتیخ. برو به سالمت، خدا پشت و پناهت باشه _

*** 
 دی پدرش با مهشی دلخوشي بود، برای راضاری آمده بسشی پ بازگشت از سفر، فرهاد که از اتفاقاتدر

بعد از .  نداد و با او در باغ قدم زدی پاسخ منفدی شب، بعد از شام به درخواست مهشیگرم گرفت و حت
 کشاند و ي اه او را به گوشی شود، کاملشی که فرهاد قصد داشت سوار اتومبی هنگام،ی مهمانانیپا

 :گفت
 لوس، ي دختره نی افتاده که حاال ای اتفاق؟ي رو به اون رو شدنی بود که از اییاونجا چه خبر مبرا _
 برپا کرده و ماه ی مراسم عروسيدی اونجا دی هم رفتدی کرده، شارونتی شده؟ غلط نکنم طرف بزیعز

 !یعسل  ماهي هی چرا نقد رو ول کنم برم سراغ نسیحاال هم با خودت گفت! ییعسل رفته هاوا
 :دی خندفرهاد

  کنه؟ی می تو فرقي پسر؟ مگه براي خوریتو چرا حرص م _
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 که نی مثل ای ول،ي ما عاقل تري حس رو داشتم که تو از همه نی اقال ایول.  که ندارهینه، فرق _
 ! کردمیاشتباه م

 .  پدر اجازه دادهیوقت!  نون رو به نرخ روز خورددیبا. ياشتباه نکرد. زمینه عز _
 

 در باغ سبز بهش نشون بدم که دیبا! آوردن مداركي برم براسی انگلهیم و  مستقل داشته باشخونه
   نه؟ایدلش خوش بشه 

 :  نگاه پرسشگرش را به او دوختیکام
 ای ی هستی طرفنی مارو روشن کن،افیباالخره تکل. کله توست فرهاد؟بگو خالصک کني تویچ -

  ؟یاون طرف
 ! زی عزي پسرعموی بموني خماري گم تا تویاتفاقاً نم -

 و حی گرفت و خبر داد که صحی با هستیتماس. شد و به خانه اش رفتلی هم با خنده سوار اتومببعد
 شرّ آن دی کرد،اول از همه بای آماده می ورود هستي را کامالً براطی شرادیبا. و نگران نباشدهیسالم رس

 . دی خری می اتاق هستي برایلی کرد و بعد وسایمزاحم جاسوس را کم م
 تر کی و نزدکی نزدیزمان آمدن هست. با خانواده و با آرامش گذشتيری بدون درگي سه هفته ادو
 . ردی کم کردن شرّ جاسوس،از پسرها کمک بگي گرفت برامیباالخره فرهاد تصم. شدیم
فرهاد منو غذا را . ناهار به رستوران دعوتشان کردي و فرامرز تماس گرفت و برای روز با کامکی

 :  گذاشت و گفتشانیجلو
 . دی انتخاب کندی دوست داریهر چ -

 :  کردزی را رشی چشمهایکام
  ؟ي خوای از جون ما می؟چي شدی بگو چرا امروز حاتم طائی کنرمونی نمک گنکهیقبل از ا -

 :  زد و گفتي لبخندفرهاد
   رو مهمان کنم؟زمی و برادر عزي بار پسرعموکی شه ینم -

 :  با تمسخر گفتیکام
 . ی کنی ها نمی ولخرجنیتو از ا!ی خر خودتیدها،ولیخشبب -
 . گهی دی بگي خوای منویسم،همی خسیعنی -
 !  دونم واهللاینم! های بعضي ما که آره،حاال برايبرا -

 : دی خندفرهاد
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 .  جفتتون کار دارم،بايدرست حدس زد -
 :  فرامرز زدي به بازویکام
 . دهی آقا برامون نقشه کشنیا!نگفتم -

 :  رو کرد به فرهاد و گفتبعد
 .  شمی که خر نمیکی ظرف غذا من هیبا ! خودتیناهار ارزون.میستیما ن!زی عزينه پسرعمو -

 :  گفتفرامرز
 . ي کم دردسر برامون درست نکردي که اومدیاز موقع.دادش تو رو خدا بس کن -

 :  دوباره گفتیکام
  م؟ی بکندی با،چکاري خوای می چنمیحاال بگو بب -
 :  خوشحال شدهادفر
 ! ییاز بس که آقا.يداری حدسم درست بود،تو دست از سر من برنميدید -

 :  دستش را باال بردیکام
  ؟يدی برامون دی چه خوابنمی خود خرم نکن،بگو ببیب -
 . دی جاسوس رو از سرم کم کنکهی مرتنیشرّ ا -

 :  اعتراض کردفرامرز
 .  با تو ندارهي که کارچارهیچرا؟بدبخت ب -
 :  ادامه دادی کامو
 يبده آدم باد. دهی به عمو بهادر خبر مری السعی سرفتهی برات بیاگه اتفاق.تازه مواظبت هم هست -

  گارد داشته باشه؟
 :  گفتی حوصلگی با بفرهاد

 ! گهی دي به جاهاي توالت رفتن هم ندارم واکیمن جرأت . هم بدهیلیآره،خ -
  : به او نگاه کردیکام
 برو سر کارت،ش هم نییمثل بچه آدم سرتو بنداز پا.ي برگهی دي جاهاي بخوای کنیتو غلط م -

 ! برگرد خونه ات
   ازت خواستم هاي کارهی نکن،،شلوغشیکام -

 :  گفتفرامرز
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 .  ذارهی رو جاش مگهی دیکی پدر میآخه اگه طرف رو رد کن -
 . ادی نشی حرفا پنی از اگهی که ددی کني فکرهی دیبا -

 :  مرموز زدي لبخندیکام
 باهاش قرار ابونی خي دنبالش در خونه شون،تورون،بروی برو بدی بار با مهشزم؛چندیخب راه داره عز -

 ای کنه ی و طرف رو ردش مي کنه تو آدم شدی گه و اون فکر می ره به عمو می خود طرف مایبذار،
 . ی رو راحت بزناروی آب ری زی تونی اون وقت منکهیا
 :  سر تکان دادرهادف
 ي کارنیعمراً اگه همچ. راه بندازمی و عروسي شبش بساط نامزددی بارونی برم بدی بار با مهشهی -

 ! بکنم
 :  دست فرهاد گذاشتي دستش را روفرامرز

 ي جورنیهم. نکنریما دو تا رو درگ. جرأتشو ندارمیعنی تونم دخالت کنم،ی فرهاد جان،من نمنیبب -
 !  سوالهریهم رفتارمون ز

 :  به دست او آورد و گفتی فشار آرامفرهاد
 . دی کنری خوام شما دو تا خودتون رو درگی خوام،اتفاقاً نمی ميمن فقط همفکر -

 :  گفتیکام
 دونم ی آب،بگو مي روزی رو براروی راه بنداز و وسط دعوا پته ي زرگري دعواهی کنم ی مشنهادیمن پ -

مطمئن باش ! فالنه و خودش هم بهمانهنشی و ماشهی شکلنی و طرف ادیشما مأمور برام گذاشت
 .  فرستنش دنبال کارشی ذارن کف دستش و می طرف رو ميکارنامه مردود

 :  گفتدی با تردفرهاد
   فرسته؟ی رو دنبالم نمگهی دیکی پدر یست،ولی ني بدشنهادی که پنیخب،ا -
 بدون اگه ما نمیا. صفدر،رودست تمام جاسوساستاروی نی کنه ایعمو بهادرخان فکر م. کنمیفکر نم -

 !  دنبالتهاروی نی ايدی فهمی عمراً اگه ممیبهت نگفته بود
 :  سرش را تکان دادفرهاد

 .  کنمادی ها برم داد و فروونهی تونم مث دی که نمی دعوا راه بندازم؟الکی سر چیول -
 :  زد و گفتي لبخند مرموزیکام
 . ي که تو خبر ندارمی دونی ميزی و مأجوج چأجوجی قوم یعنیما،. دست ماستگهی دنیا!آهان -
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 : دی متعجب پرسی با نگاهفرهاد
  ه؟ی رو،موضوع چیچ -

 :  دادهی تکی صاف نشست و به صندلیکام
 که چهارشنبه نهی اي هم نبودادشی و به ی دونی که اصالً نميزی به عرض مبارك برسونم چدیبا -

 ! هیتولد نامزد جنابعال
 : دی مثل فنر از جا پرفرهاد

 ! ؟ی گفته اون نامزد منه؟تازه به من چه؟تولدش باشه،که چیک!يغلط کرد -
 :  طنزآلود گفتي هم با لبخندفرامرز

 ! ي تعلق خاطر دارهی ه،معلومهی کافمی زنی حرف مدی راجع به مهشی فهمی معی که سرنیهم -
 :  چپ چپ نگاهش کردفرهاد

   اش؟هیخب بق -
 :  گفتیکام
  د؟یشما هم که اطالع ندار -
 . دمیاالن از تو شن.معلومه که خبر ندارم -

 :  آورد و آهسته گفتنیی را پاشی صدایکام
 دیببخش... زتی نامزد عزي خوای و مي کنن تو خبر داریهمه فکر م.يدی باشه از من نشنادتیپس  -

 ده؛یچه نقشه ها که نکش.ده دلش آب شيطرف هم قند تو! ی کنزی رو سورپرزتی عزيدختر عمو
 ...   وکینات،کی تزئشگاه،یلباس، آرا

   به من داره؟ی چه ربطنای نه؟اای ی کنیول م -
 : دی خندیکام
   نه؟ای يای مدی تو تولد مهشنمیبگو بب!ي ذره تحمل که ندارهی -

 :  گفتتی با قاطعفرهاد
 .  ذارمی اونجا پا نمرمیگفتم که،اگه بم -

 :  و گفتدی بلند کشی نفسیکام
تازه . تلفن رو هم بکشزی رو خاموش کن و پرلتی راحت چهارشنبه برو خونه،موباالیپس با خ!نیآفر -

 ! رونی زنم بی تو باشم از شهر هم ميمن جا
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 : دی نشده بود،پرسی که متوجه منظور کامفرهاد
   شه؟ی میخب،بعدش چ -
 افته که ی را می جنگهی ي نشدداری ب بشه؟پنجشنبه صبح زود هنوز از خوابی چي خوایم!معلومه -
 ي مخ صفدرخان و هم توي تودی خودتون رو،هم بکوبخی می حسابدی تونیاون وقت شما م!نی و ببایب

 !  جاندیمخ مهش
 :  و گفتدی را برانداز کرد و بعد خندی کامیفرهاد کم.دی بلند خندي با صدافرامرز

  کت؟ی رو بستن به خمای چطور خامت کردن و سی کاهری و آب زی زرنگنی با ا،توی کامنمیبب -
 :  و گفتدی کشی آهیکام
 هی کرد و با ی مادره محبتش گل منی هر شب ادمی دیم. کردنزخورمیفکر کنم چ! دونم واهللاینم -
 کردن به میی سرم رفت؟دواي چه کاله گشاديدید!دادی داد بيا. سرمي اومد باالی آب پرتقال موانیل

 ! خدا
 : دی خندفرهاد

  ره؟ی گی نقشه تو منی ای کنیفکر م. رو ول کنمایحاال س -
 :  تکان داددیی سرش را به نشانه تایکام
 بزن بزن و جنگ و دعوا تی موقعهی جور شدن ينقشه من برا.یهنوز منو نشناخت!ی کنم؟دکیفکر م -

   نه؟ای يای اش برمي تو از پس مراحل بعددی ددیبا.درسته
 !  های منو وسط نکشي پاي اگه کتک خوردفقط

 : دی بلند کشی آهفرهاد
 .  مزاحم کم بشه حاضرم کتک هم بخورمنیشرّ ا -

 :  گفتفرامرز
   بو نبره؟ی کسي خوای که مي داريفرهاد راستشو بگو،چه کار محرمانه ا -
 !  محرمانه؟يمنو چه به کارا -

 :  پوزخند زدیکام
 .  تا حاالامدهی نرتیجان،آب گ فرهاد ي ماهريتو از اون شناگرا!آره جون خودت -

 :  و گفتدی قاه قاه خندفرهاد
   آب موندم؟ی بی دونیاز کجا م -
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 :  شدرهی به او خیکام
 . ینی بیحاال م!ستمیمن دست تورو رو نکنم کامران مجد ن -
 راجع به ی از افراد خانواده حرفچکدامی هی چهارشنبه فرهاد دو سه بار به منزل پدرش رفت ولتا

 : صبح روز چهارشنبه فرانک تلفن کرد. نزدندیمهمان
 .  گفتن زنگ بزنمیدادش،من مثالً زنگ نزدم،ول -

 : دی خودش خندبعد
 !  رو به کار واداشتندیعجب خنگ -

 : دی پرسفرهاد
   فرانک جان؟هی چانی شده،جریچ -
 ی مهماننیدر ا شرکت ي و برای دونستیو تو هم مثالً خودت از قبل م... دهیواهللا امشب تولد مهش -

 ي فکرنی دونن که تو نه همچی پدر و عمه خانم میول.يدی هم خری قشنگي و کادويآماده بود
 شتر انگهی خوب مثل ي کادوهی،یبه من گفتن زنگ بزنم و بگم فراموش نکن.يای و نه احتماالً ميکرد

 امشب تولد ی دونستی باشه من زنگ نزدم ها، خودت مادتی یول. دستبند هم بخرای گردنبند ای
 ! دهیمهش

 : دی خندفرهاد
 .  و خودت رو خالص کني نکرددامی پی و تلفنم رو گرفتلمیفرانک جان،بهشون بگو هر چقدر موبا -
  ؟یداداش،مگه خودت خبر داشت -
 . دمینه،من خبر نداشتم،االن هم نفهم -
   که؟يای م؟باالخرهی چیعنی -
 . ي نکرددای که،به همه بگو منو پزم،گفتمیعز -
 ی و تدارك مهی دارن تهنای عمو اسکندراشیاز چند روز پ. شهیتو رو خدا داداش،دردسر درست م -
 .  شهی بد میلی خدییای شما ننن،اگهیب

 .  کنمی کار رو منی خودمون باشه،من مخصوصاً اشیپ -
 .  رسنیپس من چکار کنم؟حساب منو م -
 . خودت رو بکش کنار!نی،همي نکرددای که بگو منو پزم،گفتمیعز -
 !  شه،خدا به داد برسهی می دونم چینم!يوا -
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 .  کارت برس و نگران نباشزم،بهیبرو عز -
در . بودامی تلفن چند پيرو. به طرف خانه اش رفتکسرهی مارستانیاز ب. را خاموش کردلشی موبافرهاد

 . ردی با او تماس بگعی خواسته بود فرهاد سریامها،کامی از پیکی
   تمام تلفنها رو بدون جواب بذارم؟ی نگفت؟مگهي خوای می،چیکام -
 دست من؟سر ي تو چرا عقلت رو دادمی کردی غلطهیبابا،ما !ي شدیعجب پسر حرف گوش کن -

اگه . شدهی چه وضعی دونی کنن نمداتی تونن پی نمدنی دیوقت. نذار قشقرق بپا بشهایجدت پاشو ب
 !  کننی ام ممهی قمهی رو بهت دادم که قشنهادی پنی اوونهیبفهمن من د

تو .من جوابشو آماده کردم. دی نکرددای منو پدیفقط به همه بگ. طورنی نگو،فرامرز هم همیچیتو ه -
 . غصه نخور

 لحظه هم با نیدر آخر.بازم تا شب فکراتو بکن. بگمی دونم چیمن که نم!خدا به دادت برسه فرهاد -
 .  شهی تمام ما،دردسری تو مهمانيای کادو بهی

 .  نداشته باشي کارها هم کارهیبه بق.يدی منو ندروزی و از دي جون،تو با من صحبت نکردیکام -
 سر به سرش ی تماس گرفت و کمیبعد با هست.دی در وان دراز کشی به حمام رفت و ساعتفرهاد

 : گذاشت
   خانم خانما؟يچطور -
 ! ی سرحالیلیخوبم فرهاد،امروز خ -
 . ندازمی راه می جنگ حسابهیمعلومه دارم  -
  ؟ی ک؟بای چيبرا -
 . با خانواده ارجمند خودم و عمو اسکندر -
 ! ؟ی کنی دردسر و سر و صدا درست م؟چراي شدوونهیمگه د -
 ي دعواهی ي اوضاع ساکت و آروم شده،من هم حوصله ام سر رفته،دلم برایلی خهیآخه چند وقت -

 !  تنگ شدهیحساب
 .  به خودت برسی کمهی رونیپاشو برو ب. خلت کردهی حسابییهاد،تنهافر -
  اوضاع و احوالت چطوره؟. ام کردهوونهی از تو ديزم،دورینه عز -
 ی اونو ارائه بدم ولدیبا.شب و روز هم مشغول نوشتن تزم هستم. مدارك دانشگاه اقدام کردميبرا -

 .  کار دارهیکم هی مدارکم رو بهم بدن،ي زودنی کنم به ایفکر نم
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 .  کننی و پروانه کمک ميدکتر معز.ی کنيریگی پی تونی می هم باشنجایا.ستی نيمسأله ا -
 .  کمکم کردیلی خقات،دکتری نامه و تحقانی نوشتن پايتو. کمک حالم بودنیلیتا االن هم خ -
  د؟ی کنی ميریگیبرنامه سفارت رو پ -
   راهم ندن؟رانیفرهاد نکنه به ا. ندادنیآره،اما هنوز جواب -
 به مملکت ي برگردي خوای می امکان داشت،ولي بودینگران نباش،تو اگه خارج.زمینه عز -

 . ی که نگران باشي هم که دارنهیشیدر ضمن سوءپ.خودت
 : دی خندیهست

 !  داشته باشمدی؟شای دونیاز کجا م -
 !  هاي دی خواد انجام می هر کار دلت ميدیدور د. چشم من -
  ؟ي با خانواده ات درافتادی چيبرا... یباالخره نگفت -
 .  دمی خبرش رو بهت مفتادم،فردایهنوز درن -
 .  برات بد بشهی نکني کارهیفرهاد، -
  ؟ي ندارنانی من اطمزم،بهینترس عز -
 ! ي شدي جورهی داًی جدی داشتم ولنانی اطمیلی خي بودنجای که ایتا موقع -
 !  هاي چند تا حرف نامربوط به من زدقهی چند دقنی اي تونیحاال بب -

 :  با خنده گفتیهست
 . میپس تا دعوا به من و تو ختم نشده،با هم تلفن رو قطع کن -
 داده بود و هی تکنی عقب تر از خانه پارك کرده و راننده اش به ماشنیپژو سبز به فاصله سه تا ماش -
 شد،فرهد در لی موتور اتومبیصله که راننده کاپوت را باال زد و مشغول وارس فاکیدر .دی کشی مگاریس

راننده مشغول موتور .ت رفی اصلابانی راننده که حواسش نبود،گذشت و به خي از جلوعیرا باز کرد و سر
 گرفت و به طرف نی ماشکی بود،رفت و ابانی که سر خیلی اتومبهیفرهاد به آژانس کرا. بودلشیاتومب

 . منطقه لواسان به راه افتاد
 نی خانه از ماشي جلوی کنار رودخانه نشست و پس از آن وقتی سنتی شب در رستوراني هامهی نتا

 ی هنوز تا آن موقع شب،پشت در نگهبانچارهی که بدی سردرگم راننده پژو را دافهی شد،قی مادهیآژانس پ
 .  دادیم

 . دی راحت خوابالی بود با خی راضاری که از کار خودش بسفرهاد
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 و نه زنگ در خانه زده شدوفرهاد با لی نبود،نه تلفن زنگ خورد،نه موباي خبرچی تا ظهر هپنجشنبه
 کادو به دست فتادمیخوب شد راه ن. در کار نبوده و بچه ها منو مسخره کردنديحتماً تولد«:خود گفت

 » ! شدی میچه افتضاح.برم خونه عمو اسکندر
سوار .اوردی طاقت نگریبعد از ظهر د. فرامرزلی طور موبانی خاموش بود،هملشی زنگ زد،موبای کامبه

 از دوشنبه شب. شد و به منزل پدرش رفتلیاتومب
 
سکوت همه جا را فرا گرفته . خونسرد وارد خانه شدیلی را پارك کرد و خلیاتومب. به انجا نرفته بودگرید

 نیدر ا. در را گرفت و با تعجب مشاهده کرد که در قفل استرهی دستگ به اتاق فرامرز رفتمیمستق.بود 
 :  آمد و به فرهاد سالم کردرونی خانم بيهنگام زر

  فرامرز کجاست؟-
 
 . رفتنیی فرهاد رد شد و از پله ها پاي از جلوعیو سر.  دونم ینم-:  و گفتدی لبش را گزيزر
  دوباره در زددی نشنیجواب.ه خانم رفت ودر زدفرهاد به طرف اتاق عم. اتاق فرانک هم قفل بوددر
 . توایب-

 : وارد شدفرهاد
 .  عمه جان بد موقع که مزاحم نشدمسالم
 : و خونسرد گفتي عادیفرهاد با لحن.مشغول خواندن کتاب بود .  خانم سرش را هم بلند نکرد عمه

 . خاموشهلشی هم موبایکام.  ستی انگار نی فرامرز کار داشتم ولبا
  ؟يبا پسرها چکار دار -
 ...... کوه ومی فردا برنامه بذارم بري خواستم برایم-

 :دی را گم کرده بود پرسشیفرهاد که دست و پا. شدرهی خانم کتابش را بست و به فرهاد خعمه
 د؟ی کنی منو نگاه مينجوری شده عمه جان چرا ايزیچ-

 :دی سرد و خشک پرسی خانم با لحنعمه
 ؟ي کجا بودشبی و دروزید-
 لواسان می اومد دنبالم وبا هم رفتمی از همکارام قرار گذاشتیکی بودم بعد با مارستانی که بروزید-

 .دی کنی نگام مينجوری شده عمه جان؟چرا ايطور....یی چه هوادی دونی نمیجاتون خال
 ؟ی قرار نداشتي اگهی دي جاشبید-
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  ؟يواهللا نه چه قرار-
  بوده؟ی تولد کشبی؟ديقرار نبود منزل عموت بر-

 خواد با ی از دستم دلخور شده و نمی که کامنهی بوده؟ همینکنه تولد کام! ؟کدوم عمو؟آخ آخ عموم
  زده؟بشیفرامرز کجا غ.من حرف بزنه

 یخجالت نم.  کاسه ست هی ي ولد چموشها دستشون با تو تونی امی دونیم.خودت رو به اون راه نزن-
 ؟ي انجام بدمی که ازت خواستي و کاری حرف گوش کن مثل بچه آدمکدفعهی شد ؟یکش
 .ارمیکدوم کار عمه جان من که سر در نم-

 : بشکه باروت وارد اتاق شدکی خانم مثل بهادر
 .  شه باهاش حرف زدی نمينجوری چشم و روئه که ای و بییای حی پسره انقدر بنیا-

 :  به طرف پدرش برگشتفرهاد
  چشم و رو شدم ؟ی افتاده که من بی چه اتفاقه؟دوبارهی چانیجر-
 . ي توله سگها هم با خودت همراه کردنیا. هی چانی جری دونیخودت خوب م-

 !همه اش هم به خاطر توئه. از روزگار هردوشون در آوردمدمار
 . خبر ندارميزی شده من که از چی چدیآخه به من بگ-

 : بلند گفتي خانم با صداعمه
 !  بوددی تولد مهششبید-

 : خونسرد جواب دادیلی خادفره
  چند ساله شد؟یخب به سالمت... ا

 زی او را به عقب هل داد فرهاد به مشی به طرف فرهاد رفت و با نوك عصاتی خان با عصبانبهادر
 .خورد

 
 !ي به پا کردشبی که دي اون گندای ؟ی کنیحاال مسخره م!  احمق يپسره -

 : حق به جانب گفتي فه اای با قفرهاد
  افتاده ؟ی چه اتفاقشبی ؟مگه من چکار کردم؟دهی چه رفتارنیپدر ا-
 کامران چطور؟.  و اون گوساله؟فرامرزيایمگه فرانک بهت زنگ نزد که ب-
 . بعد از ظهر تهران نبودمروزیراستش من از د -
  بوده ؟ي چه خبرشبی بهت نگفت دچکسیه-
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 ! بوده ؟دیحاال واقعا تولد مهش.من اصال خبر نداشتم .نه به جون خودم-
 . شديزی آبروری حسابيومدی تو نیوقت! و تداركهی تهیبا کل... بله

 : گفتي با خونسردفرهاد
 . نبودهی مهمي مساله نکهیخب ا-
 ! نبوده؟آدم تو تولد نامزدش نباشهیچطور مساله مهم-
د بار  و صدی موضوع رو عنوان کردنی نامزد منه؟صد بار ادی گفته مهشیک.دیپدر بازم که شروع کرد-

 . که من اونو به عنوان نامزد قبول ندارمدیدیهم جواب شن
 :  برداشتزی خان دوباره به طرف فرهاد خبهادر

 ....گهی بار دکیفقط ....  گهی بار دکی ؟يباز حرف مفت زد! ي غلط کردتو
 : سرش را تکان دادفرهاد
 اصال اون از من خوشش دی شامی چند وقت با هم رفت و امد کندیمن که گفتم بذار.زیپدر عز. جانعمه

 .ادین
 :دی خان غربهادر

 که دلت خواست انجام ي اي و هر کثافت کاری آزاد باشي خوایتو م. مفت رو ول کني حرفهانیا-
 .يبد

 اگه در ی تنها باشم؟حتدی بار من با مهشکی دی اجازه داده؟شمای حرفا چنی ؟اي کثافت کارکدوم
 .پادیچشم آدمو م شصت تا مینی بی رو مگهی همدیمراسم

 : به بهادر خان و فرهاد کردی خانم نگاهعمه
 !؟ي همه رو سرکار بذاري خوای باز مای نهیتو واقعا نظرت ا-

 : به عمه خانم لبخند زدفرهاد
 بگم از روز اول دی شد بذارنطوری حاال که انی ؟کدوم سرکار گذاشتن ؟ببخشهیشی چه فرمانی جان اعمه
 دیشا.هی نظر اون چنمی صحبت کنم ببیی تنهادی حرفا زده شد من بارها خواستم برم با مهشنیکه ا

 ما حدود دی دونیم چیه. میای با هم کنار بمی تونی ممینیاصال هردومون بب.وادار به ازدواج با من شده 
که  ی با اون جاسوسیول. باشه ي مشکل جدهی نی همدیشا. می داری سال با هم اختالف سن15,16

 . پام جلو نرفتدیبرام گذاشت
 :  خان با خشم نگاهم کردبهادر
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 !؟ی زنی حرف می جاسوس ؟از ککدوم
 سبزش ي که از صبح تا شب با پژویاز همون مرد چاق. زنم ی دارم حرف می از کدیدونی هم مخودتون
 تمام چهار محله تهران را پر يدهخبرگذاری دونم هنوز به در منزل عمو نرسیم.  کنه ی مبیمنو تعق

 گذشته  حرف هانی از ایول.فتهی نشده و حرفم سر زبون ها بي کنه و من دوست ندارم هنوز خبریم
 د؟ی بودم چرا بهم نگفتنجای که من اشی بوده سه روز پدی تولد مهششبیمن اصال خبرنداشتم که د

 :  نرم شد و گفتی خانم کمعمه
 ادی مهمه به ي دوران نامزدي که تويزی چنیآخه اول.يخبر دار تو می خودمون فکر کردشیما پ-

 ! تولدهنشیو مهمتر....  مهم طرف مقابل يداشتن روز ها
 : را تکان دادشی دست هافرهاد

 تا یدر ثان! هی چه برسه به بقستی نادمیاالن تولد خودم هم .  نبودمنجایمن که چند سال ا!  بابا يا-
 نمی شد من هم کنجکاو نبودم ببی از اون زده نمی و حرفدی و مهشي از نامزدي خبرشیچند وقت پ

  بد شد؟یلیحاالخ. هی چه روزي اگهی هر دختر دایتولد اون 
 : در هم گره خورده گفتي خان با ابروهابهادر

 !افتضاح شد تمام مراسم رو به خاطر تو گرفته بودن-
 : دلسوزانه گفتی با لحنفرهاد

 . نداشتنيری ؟اونا که تقصدی ها چه کردچارهی بنیبا ا-
 سه تا موضوع رو به تو گفتن نی امی من و عمه خانم فکر کردیعنیما . هستننهیهمه شون در قرنط-

 . يوتو خودت رو گم و گور کرد
 : گفتی با تظاهر به سادگفرهاد

 ی البته خواهش مارمی در مدی و از دل مهشرمی گیحاال هم خودم تماس م.گفتم که من خبر نداشتم -
 . کنمی نمی وگرنه بازم اقدامدی بوق و کرنا نکني موضوع رو تونیکنم شما ا

 .ی دست کاميزده بود رو! شده بوديگریعجب باز.دی خندی در راه بازگشت به خانه با خود مفرهاد
 و فرامرز بودند که به محض باز شدن در یکام. ساعت نگذشته بود که زنگ خانه اش به صدا درآمدمین

 :دی کرد پرسیفرهاد که تعجب زده به حرکات شتابان آنها نگاه م.  دندیبه طرف ساختمان دو
 د؟یچه خبرتونه سر آورد-

 : و در همان حال به فرامرز گفتدی به سرعت به طرف او دویکام
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 .فرامرز تو پاشو ببند منم دستشو-
 : دیش را در هم کشیفرهاد ابروه-
 د؟یچرا مگه مرض دار-
 !متی بزني خوری تا ممی خوایم-

 : گفتفرامرز
 !ي ما درست کردي براي چه دردسرنیبب-

 :دی خندفرهاد
 !خوشتون اومد جناب راننده پژو سبز رنگ از وسط راه گم وگور شد-

 : خندهری هم زد زفرامرز
 ؟ی ساکتشون کنی ؟چطور تونستی هستی کگهیبابا تو د-

 : با اعتراض گفتیکام
 ! ي دست من بلند شدي حاال تو روی عمر مردمو رنگ کردم ولهی-

 : شانه او گذاشت و گفتي دست روفرهاد
 .میری امشبو جشن بگتی موفقنی تو به مناسبت ادییایب-

 : دستش را کنار زدیکام
 !ی عذر خواهي خانم برادی مهششی پي بردیبا! ارواح باباتآره

 :د سرش را تکان دافرهاد
  رمی و بعد هم نمدی کنم که چرا به همه گفتی بهونه منویهم. دونستم یم.موضوع لو رفت !آهان -

 : گفتفرامز
 .میدیاونا به ما نگفتن ما خودمون فهم. ي بری دار ميبابا آخرش تو سرما رو باال-
 د؟یباز پشت در گوش واستاده بود-
 .می شده بودی که زندانيدی به خدا دنه

 د؟یدی از کجا فهمپس
 : گفتیکام
 !دیاز مهش-

 :دی با تعجب پرسفرهاد
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  ؟دیاز مهش-
 : پاسخ دادیکام
 نی هم برا ادی کرده مهشفی رو تعرانی تماس گرفته و جردی عمو بهادر با مهشی رفترونی تو که بآره

امروز .يندازی بی من و فرهاد دشمننی بی تونی مدهی رسالتیبه خ:( زنگ زد و گفترهیکه حال منو بگ
 لی چون موبامیارتازه شاهد هم د)ادی از کاسه در بهی تا چشم تو و بقی عذر خواهي براادیکادو بدست م

 . به منزل زنگ زده و مادر جواب تلفنش رو داددیمهش. من توسط عمو مصادره شده بود 
 :دیپرس. بود دهی ترسیفرامرز حساب.  به سمت تلفن رفت کراستی به انها کرد و ی نگاهفرهاد

 ؟ی زنی زنگ میفرهاد به ک-
 : منزل پدرش را گرفتي شماره فرهاد

 ! رو بده به پدری سالم گوشيزر-
 :  التماس کنان گفتفرامرز
 نگو تو رو خدا.ارهیپدر مارو در م. کارو نکننی اي که دوست داری تو رو جون هر کسفرهاد
 : توجه به انها گفتی بفرهاد

 هم از نی اون از بپا گذاشتنتون ادی کنی مثل بچه ها با من رفتار مشهی همدشماینیسالم پدر بب-
 !دی به مهشدی نذاشته زنگ زدرونی که هنوز پامو از اونجا بریموضوع اخ
 : خط گفتي از آن سوبهادرخان

 ؟يدیتو از کجا فهم-
من قرار نبود برم ....ی معذرت خواهي برايای همه بي جلودیخب معلومه خودش تماس گرفت که با-
 !هی حرکات شما دور از مردانگی ولدیمنو ببخش. نکرده بودمی چون اشتباهی معذرت خواهيبرا

 :دی خان غربهادر
 ! چه وضع حرف زدنه؟نیا-
 ی شما و عمه خانم محسناتدی حال گفتم شانی با ای ولادی خوشم نمدی که من از مهشدی دونیشما م-
 نی متاسفانه هم شما با ایدر نظر داشتم باهاش حرف بزنم ول.نشدم  که من متوجه دیدی اون ديتو

 خودم ر دارن که منو ار کافی تشری وهم خود خانم اونقدر لوس و از خود راضدی کنیکارها خرابش م
 ی نمونی رو با شما و عمه خانم در می حرفچی به بعد هنی از ادیمطمئن باش. کنهی ممونیپش

 ! خداحافظ.ذارم



 

@donyayroman 73 

 روشن کرد و دود ش را يگاری سي کردند و او با خونسردی و فرامرز با دهان باز به فرهاد نگاه میکام
 : و رو به فرامرز گفتدی کشی آهیکام.به طرف سقف فرستاد

 !می آقا ثبت نام کننی کالس اي تودی بامی چند ساله ول معطل بودنیفرامرز ا-
 : گفتفرامرز

 .ی فهمه تو دروغ گفتی و مدی زنه به مهشی پدر زنگ ماالن
 : زد و گفتگاری به سيگری پک دفرهاد

.  کنه ی رو نمي کارنی به من زنگ بزنه همچندی اوضاع خرابتر نشه و دوباره مهشنینه به خاطر ا-
.  ام یچون مثال من عصبان. زننی رو نمدی حرف مهشی حسن رو داشت که تا چند وقتنی موضوع انیا

 د؟ی خوای می چزهیحاال جا. شده مزاحم هم کنده کهی مرتنیشر ا
 : به فرامرز کرد و گفتی نگاهیکام
 که از یاز موقع.ونهی در می کسي پاه؟حتمای چانی بگو جري دونم نداریسر اون جدت که م!فرهاد-

 !ي کرديزی چینگی دوپینکنه اونجا رفت.ي کرددای پيادی اعتماد به نفس زي اومدسیانگل
 : گفتي شانه باال انداخت و با خونسردفرهاد

 نیزی دی برف خوبشی دو سه شب پدمی؟شنی اسکمی بریی سه تادیموافق!ییزای چنی همچهی دیشا
 !صبحانه و ناهاروشام هم مهمان من.دهیبار
0 0 0 

به .  رفتند و تا آخر شب آنجا بودند نیزی و فرامرز از تهران خارج شدند و به دی زود فرهاد با کامصبح
 شب که به 11ساعت حدود . استفاده ببرندي مجردي روزهانی زدند به کوه و دشت تا از آخریقول کام

 : گفتی احوالپرسو بعد از سالم. تماس گرفتعیفرهاد سر.  گذاشته بودغامی پيدکتر معز.شهر برگشتند
 دکتر چه خبر؟-

 .کار داره نفر با تو هی رو نگه دار یگوش
 . سالم کرددی لرزی می که از خوشحالیی با صدایهست

 زم؟ی عزيخوش خبر. ماهت يسالم به رو-
 هم زحمت يدکتر معز.رانی اامی تونم بیم.با اومدنم موافقت شد. فرهاد امروز جواب سفارت اومد-

 . کنمی سکته میدارم از خوشحال!پرواز روز پنج شنبه. رزرو کردنطی و برام بلدنیکش
 : هم ذوق زده شدرهادف
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 داره به سر یی زمان تنهاگهیپس د. ي خوشحالم کردیلی ؟خی هستی گیراست م! منيخدا
  ساعت ورودت چنده؟زمیعز. اتاقتو مرتب کنمدیبا. کار دارمی هفته کلنیمن ا!يوا.ادیم
 .ساعت نه شب به وقت تهران-
 .ی نزنی حرفی هم با کسمایتو هواپ.  ي هم جا نذارلتیوسا. فرودگاه يمواظب باش سر موقع بر-
  حرف نزنم؟ی که با کسمی مگه زندانی در ثانی سفارشات الزم رو بکني هفته وقت دارهیفرهاد اوال -
 راحت بتونم الی کنم بعد از دو سه ماه امشب با خیفکر م. قرت بزنه قربونت برمی خوام کسینم-

 . بخوابم
 .خداحافظ. رسونن یهمه سالم م.ز تو ذوق زده ترم من ا. پس برو راحت بخواب نطوریمنم هم-
 .داری ددی تشکر کن به امیلیاز قول من خ-

از پدرش و عمه خانم فعال .  و ان مزاحم را کنده بوددیشر مهش. در حال انجام بود ی ها به راحتکار
 کارها فرهاد را ی راحتنی همی برا چه؟ولی نگرانگریپس د. در دستش بودی هستطیبل. نبوديخبر

 آرامش  و دری توانستند به راحتینم. شدی مشتری در تهران مشکالت بیبا بودن هست. کردینگران م
 . کنندیزندگ
 .دی آی مشی چه پدی دی کرد و می مدصبریبا. کرد افکار مغشوش را از ذهنش پاك کندیسع
0 0 0 
 سر به سرش ادیت آنها هم ز به منزل پدرش رفکباری مدت فقط نیدر ا. هفته به سرعت گذشتکی

ظاهرا اوضاع آرام . تماس گرفتیصبح پنجشنبه فرهاد با هست.ظاهرا اوضاع آرام بود. گذاشتندینم
 ی بدرقه هستي و پروانه برايقرار بود دکتر معز. تماس گرفتیصبح پنجشنبه فرهاد با هست.گرفته بود

 راس ساعت نه در فرودگاه باشد ی هستی از فرهاد خواست به خاطر نگرانيدکتر معز.به فرودگاه بروند
 ی و تلفن خانه مرتب زنگ ملشیاز صبح زود دو تا موبا.فرهاد هم قول داد سر موقع خود را برساند.

 گرفت از دوش  که صحبت کرد به حمام رفت ویبا هست.دی شنیاما انگار نه انگار که فرهاد م.زدند
بعد از حمام به تراس رفت و مشغول .اده بودبه تلفن ها جواب ند. کس خبر نداشت چی از هروزید

 در بیمش حب.رندی با او تماس نگندهی دو روز آي اعالم کرده بود برامارستانیبه ب.خواندن کتاب شد
ارام ارام .کاست ی و از سوز و سرما مدی دخشیآفتاب در آسمان م.  دی رسی به باغچه ها ماطیح

 .خوابش برد
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.  بودند ستادهی اشی و فرامرز روبرویکام. دی کرد از خواب پری مشی که صدابی مش حبيبا صدا
 : با پوزخند گفتیکام
 پاره کهی اتاق عمل سخت مشغول تي آقا تومیفکر کرد. می زنی مرتب زنگ ممی رو باش از صبح دارما

 ! در حال گرفتن حمام آفتاب هستنشونینگو ا! ستچارهی بيکردن ادما
 :دی خندفرهاد
 خوام ی دادم می روز به خودم مرخصهی.ستی ني گردش خبرن؟ازی خوای می از جون من چحاال

 .استراحت کنم
 : گفتفرامرز
 ی بی ما ناهار خوشمزه دسپخت بي خونه می ری االن ممی به هم خوش بگذرونی حسابمی اومداتفاقا

.... بعدش هم...می خوری و بعدش هم عصرونه رو د ر باغ ممی کنی مي دست بازهی.می خوریخانم رو م
 ! شبی مهماني برامیشیاماده م

 : گفتیرسد کام÷ بی از ان که فرهاد سوالقبل
 اش هم ی کنه و منشی مکتهید!تهی سر اون پدر گرامریهمه هم ز. شده یقی دقيزی چه برنامه رنیبب-

 : نگاه کردیفرامرز به کام! دونهی خودشو عقل کل منکهینه ا.دی نمای اقا باشه اجرا منیکه ا
 .ي رو بشوری مهموني اشپزخانه تمام ظرف هاي تودیبا. اگه بهش نگفتم امشب حسابتو برسه -
 ! آب هاي روزمیری پته ات رو می اب منو بزنری زي بخواگهی دفعه دهی نیبب

 : با تعجب گفتفرامرز
 ! پته؟کدوم

 گهید. يری کنن چه پسر آقا و سر به زی همه فکر می به موش مردگيخودتو زد!دهی رسالتیبه خ-
 ! ی هستی چه ولد چموشدوننینم

 : بلند گفتي که حوصله اش سر رفته بود با صدافرهاد
 رونی بدیبر.  نه شام امینه ناهار م.  خودم برنامه گذاشتم ي من برانجا؟امروزی ادی دعواتونو آوردونیاقا-

 دی روز خوب منوهم خراب نکندیبا هم دعوا کن
 

   گفتفرامرز
 نی هنوز ازت دلخوره اشی چشم مخصوصا که بابت هفته پی بگدی باگهی می که پدر هر چی دونیم

   نگرفتلتی تحوادی زي اونجا متوجه نشدي که اومديچند بار
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  يای بدی هم چند تا از دوستاش رو دعوت کرده حتما باحاال
  سرش را تکان دادفرهاد
 امی دست از سرم برداشته من که نمگهی کردم دیزنه فکر م ی باهام حرف نمادی که زنهی همپس

   و پاتال رو هم ندارمری مشت پهیحوصله 
   زدي پوزخندیکام
 خودت هستن حاال هم خودتو خسته نکن ما ي های بابا اونا هم پالکی جوونیلی تو خودت خنکهی انه

   زود باش برو حاضر شومی کردری دیلی تا حاالشم خمتی کت بسته با خودمون ببرمی دارتیمامور
   با تمسخر گفتفرهاد

  نی بکننی خوای که مي هر کارامی از پدر چشمم به شما روشن حاال دستور بده چند تا شدن من نمبعد
   به طرف فرهاد رفت و گفتفرامرز

  يای دردسر ننداز اصال برو خودت بهش زنگ بزن بگو نمي ما رو تويخودی بنیبب
   ندادی بهادرخان به فرهاد مهلت سالم و احوالپرس به طرف تلفن رفتفرهاد

 دنبال تو فقط بلدن به سر و انی نه از صبح دارن مای دو تا توله سگ اومدن اونجا نی ایی کجامعلومه
 بچه درست کردنمون گل نی مردم من و داداشم هم با اي دنبال دخترافتنیکله شون روغن بمالن ب

   باشنجای ناهار اي براگهی ساعت دمی تا نعی سرمیکاشت
   زشته اگه قرارن رو بهم بزنمیلی امشب قرار گذاشتم خي من با دو از دوستام براپدر

 باش وگرنه نجای هم اکی زنگ بزن و معذرت بخواه تا ساعت ی من نباشی مهماني اون که توزشت
 داشت تند ی مبل ولو شد کامي را محکم گذاشت فرهاد روی به احوالت اوقاتم رو تلخ نکن و گوشيوا

  زدی مشخندی و نکردی میتند کاسه پسته را خال
  برداری دستری زهی اقال گهی دبسه
   شدهری دیلی نکن پاشو حاضر شو که خی رو سر من خالتی پاپای دلدق

  امی من خودم مدی شما ها برباشه
  می ری با هم مستی ها نيری از اون تو بميری تو بمنی ازمی عزنه

  امی خوام تنها بی بابا من مدی هستیی زبون نفهم هاعجب
 کوچه ي ماه توهی دی هم خاموش اون وقت ما دو تا بالتی و موبای بشمی وسط راه جي خوای میزرنگ
  میبخواب
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   گاز داد و رفتردی بگلی شد و بدون آنکه آن دو را تخونی بعد سوار ماشدی فرهاد لباس پوشباالخره
   زد فرهاد به طرف او رفت و گفتی خان در باغ قدم مبهادر

 چند روز دی دونستی برنامه رو که منی خب ادی دی صبح خبر مهینجوری هاتون ای شما چرا مهمانپدر
   ذاشتمی من برنامه نمدیگفتیزودتر م

 تمام کارها ستمی من موظف نمی برنامه مرنامه نداري گفتم انجام بدی هر موقع من هرچيری بگادی دیبا
  يای با برنامه من کنار بدیرو از قبل به سرکار گزارش کنم با

   تونم بمونمی نمشتری من تا عصر بی خوام ولی ممعذرت
   گرفته گفتیی با صدابهادرخان

 ام رو با خانواده هاشون دعوت کردم یمی قدي شده چند تا از دوستاری هم دیلی خاطر ورودت که خبه
 و صبح با اسکندرخان و ی خوابی منجای نه منو در ضمن از حاال بگم شب اننیبب تو رو خوانیاونا م

  ياری رو در بشی از دل خونواده عموت موضوع هفته پي جورهی دی باغ بامی ری مهیبق
 زد در باغ نشست شی ناهار صداي که فرانک برای کم آورده بود تا وقتدی دانست چه بگوی نمفرهاد

 او شده بودند بعد از ظهر به ی و ناراحتی نتوانست غذا بخورد همه متوجه ناآرامشتریچند لقمه هم ب
 هی تکنشی به ماشی در کامي شد و به خانه خودش رفت جلونیبهانه لباس عوض کردن سوار ماش

  داده بود و منتظر او بود فرهاد با تعجب به او نگاه کرد
   شدداتی از کجا پاو
  نجای اياینستم م دوی بر زدم جناب دکتر مونیم

  امی خوام بی نمدی دست از سرم برداربابا
 حاال مثل بچه خوب برو لباستو متی کت بسته ببردی و معذور بامی ما ماموری زنی عمو چرا داد مپسر

 نی فردا با ماشی چون جنابعالمیگردی من بر منی با ماشاری رو با خودت بلتیعوض کن در ضمن وسا
   کرجي ریعمو اسکندر م

  دی مخ من نرفته شماها برنامه فردا رو گذاشتي بابا برنامه امشب هنوز تويا
 به احوالمون اگه تو رو ي وامیدی شنچارهی بیکی من و اون ی حسابماتومی اولتهی دونم ی من نمنیبب

 ی که پاتو گذاشتی به خدا از موقعای امشب رو کوتاه بهی کن به خاطر من و برادرت ی مردونگای بمینبر
 ری شده تو غف حقوقم هم نصی هم زندانکباری ي شم هفته ای شهر هر روز دارم استنطاق منی ايتو



 

@donyayroman 78 

 هم که شده به خاطر ما کباری ای کنم حاال بی دونم چرا ولت نمی نمی نداشتیچی من هيدردسر برا
 ایکوتاه ب

   حاال تو بروباشه
 هم به سرت نزنه چون فرامرز اونطرف ی پشتواری برو راه ننداز تازه بهت گفته باشم فکر فرار از دبرو

  ستادهیا
 مای به هواپی هستدنی کنسل شدن پرواز نرسکردی را مزی به بخت بدش لعنت فرستاد فکر همه چفرهاد

 و اگر فرهاد سر وقت دی رسی به تهران مگری ساعت د3-2 ی را نکرده بود هستیکی نی حساب ایول
   افتادی میدر فرودگاه نبود چه اتفاق

   به راه افتادنددیای خودش بنی شرط که با ماشنیاکراه لباسش راعوض کرد و با ا با
 ی دو دختر حتای کی ساعت هشت شب مهمانها شروع به آمدن کردند همه هم بدون استثنا با از

 بود دهی که مثل بختک به فرهاد چسبدی را هم آورده بودند از همه بدتر مهشلشانی فامي دخترهایبعض
 ی هست10 ساعت ی ساعت مراحل گمرککی چشمش به ساعت بود حساب کرد با حداکثر فرهاد مدام

 سرو خواهد شد آه از 12:30 اعالم کردند شام ساعت ی خواهد بود مستاصل شده بود وقترودگاهدر ف
 ی موقع شام و شلوغی برود ولرونی توانست از آنجا بینهادش بلند شد تا قبل از شام که اصال نم

 10:10 بود دوباره به ساعتش نگاه کرد ساعت ری دگری آن موقع هم دی فرار بود ولي برایفرصت خوب
  دی پرسی چرخد کامی کرد تمام سالن دور سرش میبود حس م

 چرت و پرت ی چند بار از تو سوال کرده ولی کجاست فرهاد فرامرز بهم گفت دکتر بهرامحواست
  ي توالت شور بودشی انگلي و تویشک گفتن تو پزی الککنهی حاال فکر مي دادلشیتحو

   جواب دادی با کالفگفرهاد
  ستی حوصله ندارم اصال حالم خوب نی بذار کامراحتم

   قوم بربرنی اونی می جا بموننی بدن حقته همي کمکت کنم و تو رو فرارخواستمی بگو ممنو
   او را گرفتي بازوفرهاد

   دمی بهت مي بخوای هرچرونی ب من بزنمی کنفی به جون خودت اگر کارمو ردیکام
  خوامی ميزی چهی فقط من
   باشهی هرچبگو
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 ی و تن لرزه گرفتدهی رنگ و روت پرينجوری که اي بريخوای می کدوم قبرستوننمی ببامی باهات بمنم
 خواد ی می کنمی رم ببی برو گمشو اصال خودم مي قرار داری کلک با کي داریو چشم از شاعت بر نم

  رهیجلومو بگ
   برداشت و گاز زدزی مي از رویبی کرد و سي خنده ایکام
  ي بريخوای چطور منمی بببرو

   را گرفتشی بازوری بهادر خان زدی در رسکی تا نزدفرهاد
 يکاری جان عمو چرا بدی مهشی سالن استنشاق کني از هوادی امشب بالهی تعطي پسرم هواخورکجا

   کنمتونی معرفدی جدي خوام به چند تا از مهمونای مای و با من بری نامزدت رو بگياون بازو
   که پوزخند بر لب داشت از سالن خارج شدی انداخت کامی به کامی برگشت و نگاهی با درماندگفرهاد
 بود که دی شد احساس تهوع داشت از همه بدتر مهشی مدهی کششی پاهاي توسط آن دو نفر روفرهاد

  کردی به هر طرف نگاه مي دنبال راه فرار بهیشانی بود با پردهی را چسبشیبازو
 و شلوغ شد ختهی اوضاع به هم ری زدن کردند حسابغی برق رفت همه شروع به سر و صداجناگهان

 فرهاد از فرصت
 را شی بازوگری نفر دکی موقع نی همدی کشرونی بدی مهشي دستهاانی را از مشی کرد و بازواستفاده

  دی به گوشش رسی آهسته کامي صدایکی تارانیگرفت در م
 کرده اون ي کنتور رو دستکاریکی تا بفهمن ی واستي جورنی همي خوای می دست و پا چلفتفتی براه

  و منکر دوباره محاصره ات کنن***** وقت ن
   بلند گفتي با صدابعد

 رم یه م اآلن بنددی رو حفظ کنتونی و خونسرددی به اعصابتون مسلط باشکنمی تقاضا مزی عزمهمانان
   افتادهچارهی اون برق بي برای چه اتفاقنمیبب

   رفتندنگی همراه فرهاد به پارکبعد
*****  کنم وگرنه امشب سر از کارتو جز سی بمونم و کارها رو راست و رنجای که مجبورم افیح

   نبودملی اصال دخهی قضنی اي باشه من توادتی خودت ي اش پاهی بقگمی آوردم دارم میزده در م
 هی لحظه به گرنی بود در آخری و پروانه مشغول خداحافظي که در فرودگاه لندن با دکتر معزیهست

  افتاد پروانه بغلش کرد
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 گهی دنی ای مونی فرهاد و مثل گذشته در کنارش مشی پي ری باالخره می خوشحال باشدی بازمیعز
   ندارههیگر

   خانواده اشیعنی که اوضاع فرهاد ی دونی زنه می دلم شور مي ترسم بد جوری جون مپروانه
   اوضاع رو به نفع تو تمام کنهي دونه چطوری مهی نباش فرهاد پسر عاقل و با تجربه انگران

 به خوامی تهران انگار می دوستام دانشکده ام ولي بمونم باز برام آشناتره شما دکتر معزنجای ااگه
   برمبی عجانیسرزم
  دی خندپروانه
 باشه من و ادتی يای از پس همه حوادث برمبی عجانی در سرزمسی تو مثل آلزمی نباش عزنگران

 شهی بذار من همانی ما رو در جری ناراحتنی بمحض کوچکترمی از دور مراقبت هستشهیبرادرم هم
 هی همه درها به روت بسته شده با يدی که دي لحظه انی برادرت در آخرطیخواهرت هستم و پرو

 فرهاد حساب کن ي همون طور که قبال هم گفتم روی ولمی فرستی برگشت مطی برات بلیلفنتماس ت
   ذارهی وقت تنهات نمچیاون ه

 به ي با او و دکتر معزی بعد از خداحافظدی خودش را در آغوش پروانه انداخت و صورتش را بوسیهست
 گریعت د شد که تا چند سای که نشست باورش نممای هواپی صندليطرف سالن پرواز حرکت کرد رو

 ثرا مسافران اکهی نشسته بود بقی کنارش خانم مسن مهربانی خوشبختانه در صندلندی بیفرهاد را م
 دی دی جا مکی را یرانی همه انی بار انی اولي برای کردند هستی صحبت می بودند و فارسیرانیا

 دهی است با دیرانی ادندی فهمی وقتی ولي فرانسوای یولی است اسپانی او خارجکردندی فکر منیمسافر
 ی کمرد کی شد سعی مشتری تپش قلبش برانی شدن به مرز اکی با نزدستندی نگری او را منیتحس

 کار را نی ترسناك اجازه ای و گاهبی و غربی افکار عجی هم بگذارد و بخوابد ولي را روشیچشم ها
  رم کرد که مهماندار به او داده بود گي داند سرش را به خواندن مجله ایبه او نم

 يزی احساس کرد چکبارهی شده اند رانی مهماندار اعالم کرد که از مرز عبور کرده و وارد آسمان ایوقت
 را نگران کرد او به ي مسافر کناری اش حتدهی پري اش افتاد رنگ و رونهی سي به انتهاشی گلوخیاز ب

 کرد اگر سر موقع ه به ساعتش نگای آورد هستی هستي آب برایوانیمهماندار اشاره کرد و مهماندار ل
 ی خاطرات جوانيادآوری کرد با ی همسفرش سعدی دی فرهاد را مگری کمتر از دو ساعت ددندی رسیم

 به ی چه کسدی پرسی بگذرد از هستی به راحتشی آخر براي ساعتهانی را گرم گند تا ایاش سر هست
   عکس فرهاد را نشان دادی و هستدی آیاستقبالش م
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  دیهی چقدر به هم شببرادرته
 نی با خنده ار اشهی مساله را بارها به آنها گفته بودند و آن دو همنی به عکس کرد ای نگاهیهست

 مدت به هم نگاه کرده بودند اجزا صورت و نی زدند به قول فرهاد از بس که در ایموضوع حرف م
   هم شده بودهی اندامشان شبیحت

 کند ی فرهاد را معرفگرانی دي که مجبور بود برانی اوقا از ای در جواب فقط لبخند زد گاهیهست
 در فرودگاه مای هواپگری دقهی شد باالخره خلبان اعالم کرد بر فراز تهران هستند و تا چند دقیدرمانده م

   خواهد نشستنیمهرآباد به زم
 برود دیمت با دهد از کدام سصی توانست تشخی نمی فرود آمد در فرودگاه هست9 راس ساعت مایهواپ

 و لی وساافتی و دری همسفر مهربانش را گرفت و با او مراحل گمرکي بازونیبه خاطر هم
 آنکه ي انداخت و برای به چهره هستی مامور مربوطه نگاهی را انجام داد در قسمت بازرسشیچمدانها

 حال نیرد با ا کی و چمدانش را بازرسهی معطلش کرد و با وسواس اثاثی برانداز کند کمشتریرا ب او
 خود به ي پسر و عروس و نوه هادنی وار سالن فرودگاه شد خانم همسفرش با د9:30 ساعت یهست

  دند شرهی خبای دختر جوان و زنی به انی آورد آنها با تحسیطرف آنها رفت و بعد آنها را نزد هست
 که آن خانم یاقی ماندن در کنار او را به خاطر اشتي نبود و او تعارف خانم همسفرش براي فرهاد خبراز

   رفتن به خانه اش داشت رد کرديبرا
 کردی را حمل ملشی که وساي به ساعتش نگاه کرد ساعت از ده شب هم گذشته بود و باربریهست

 يخسته و کسل شده بود از نگاه مردم ناراحت و معذب بود باالخره باربر به او گفت که کنار سالن رو
 و ك از سالن را انتخاب کرد و ساي گوشه ای هستندیای بماند تا به دنبالش بلشی با وساهایندلص

 دوبار بلند شد و به تمام سالن سر یکی شد ی را کنارش گذاشت سالن رفته رفته خلوت مشیچمدانها
 ری گغامی پی شد دوبار هم به منزل فرهاد تلفن کرد ولشتری از فرهاد نبود دلشوره اش بي خبریزد ول

 کالفه ی هستدند نشسته و به او زل زده بوی هستي قبل روبه رویجوابش را داد دو مرد جوان از مدت
 کردند او را به حرف ی نشستند و سعی صندلي روی هستنیشده بود باالخره هم هردو مرد در طرف

 را عوض کند شی را بردارد و جالشی و خسته شده بود بلند شد تا وسای که بشدت عصبی هسترندیبگ
   از آن دو گفتیکیکه 

 کمکتون می تونی ما مستی مهم نومدهی نادی قرار بود به استقبالتون بی کمکتون کنم اگه کسدی بداجازه
  میکن
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 را به دست گرفت قبل از ی هستي از چمدانهایکی یی با پرروگری داد مرد دی هستلی تحويشخندی نو
   او را آورده بود جلو آمد و گفتلی که وسايربر نشان دهد همان بای عکس العملیآنکه هست

 ارمی رو من براتون ملتونی وساخانم
 چمدان را از دست آن مرد ی را در چرخ باربر گذاشت و با عذرخواهلشی هم معطل نکرد وسایهست

  دیگرفت و همراه مرد باربر راه افتاد باربر پرس
  دی ازش نداری تلفنای آدرس ادی قرار بود دنبالتون بی کسچه

  دهی جواب نمی زدم ولتلفن
  رمی بگنی تا براتون ماشدی دارآدرس

   با بغض گفتیهست
   شماره تلفن رو دارمنی فقط همنه

   شلوغهیلی تهران خيابونای خدی راهه شما نگران نباشي توحتما
انمها برد و  را به نمازخانه مخصوص خی آنها هستند هستبی آن دو مرد هنوز در تعقدی دی وقتباربر
   را کنار او گذاشتلشیوسا

  امنهنجای جا بمون انی همدخترم
  نهی ممکنه فرهاد منو نبیول

 نجای اارمشی مدمی رو دشونی نباش من مواظبم اگه انگران
  دی پرسبعد

 دی ازش به من بدی مشخصاتهی اون چه شکلیراست
  درآورد و به باربر دادفشی عکس فرهاد را از کیهست

 نشست سرش را ي گوشه ای خواند هستی نفر هم نماز مکی بودند و دهی نمازخانه دو خانم دراز کشدر
 باربر مهربان نی اول از اکردی آمد چکار می را بست اگر فرهاد نمشی داد و چشمهاهی تکواریبه د

 وگرنه فرهاد دبو  افتادهی کند تا او را به هتل برساند حتما اتفاقدای پشی برانی مطمي الهی وسخواستیم
 زد نکند تصادف کرده باشد نکند خانواده اش ی نکرده بود دلش شور می وقت بد قولچیتا به حال ه

 داد به ساعتش نگاه کرد عقربه از ی آزارش می سردرد وحشتناکدیای و نگذاشته اند او بدهی را فهمانیجر
  شدي جارشیها اشکاری اختی زانوها گذاشت و بي هم گذشت سرش را رو11 ساعت يرو
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 را با عجله پارك کرد و به سمت سالن لشی اتوموبدی شب بود که فرهاد به فرودگاه رس11:30 ساعت
 به ی بورد بود نگاهي از لندن روری غگری دي به تابلوها انداخت ساعت ورود پروازهای نگاهدیانتظار دو

 ساعت بر سرد پرواز را و از مسول سوال کدی خلوت بود به سمت اطالعات دوبایسالن انداخت تقر
 نی در بي را گرفت به او گفتند که وی نشسته و همه مسافرانش رفته بودند فرهاد سراغ هستنیزم

 هم انجام شده است دو سه بار سالن را تا انتها لشی وساصی و ترخی گمرکيمسافران بوده و کارها
 به شانه ی دستکه  فرو کردشی را در موهاشی نبود مستاصل انگشتهای از هستي و برگشت اما اثردیدو

 که در دستش بود انداخت ی به عکسی به فرهاد و نگاهی بود نگاهستادهی پشت او اياش خورد باربر
  دست او را گرفت عکس خودش در دست باربر بودعیفرهاد سر

  به شما دادهی عکس رو کنیا
 دی اومدری بنده خدا زهرترك شد چرا انقدر دنی ادیی آقا شما کجايا

   شتاب زده گفتفرهاد
 کنمی کجاست خواهش ماآلن

 دییای من ببا
 در را باز کرد و عی آن قسمت زنانه است سرنکهی او را به نمازخانه برد فرهاد بدون توجه به اباربر
   زانو گذاشته بودي اطرافش بود سر رولشی که تمام وسای به دور تا دور اتاق انداخت هستینگاه
 یهست....  یهست
 ي کرد دلداری فرهاد سعدی بغضش ترکاشدی شد فرهاد آنجا یرش را باال گرفت باورش نم سیهست

  اش بدهد
   منی هستی منو ببخش آرو باش هستزمی عزخوامی ممعذرت

 
 ي رفت به فرهاد براادشانی که ي طورکردند،ی داخل نمازخانه با تعجب آنها را نگاه مي و زنهاباربر

.  اش گذاشتی چرخ دستي را روی هستلیباربر جلو رفت و وسا. ورودش به نمازخانه اعتراض کنند
 کرد و ك را پاشی اشکهایهست.  از نمازخانه خارج شدی کردو به همراه هستی عذرخواههیفرهاد از بق

 .  تنها بماندیمتی قچی به هخواستی نمگرید. در کنار فرهاد به راه افتاد
 ،ی فرهاد به همراه هستدنیهنوز آن دو مرد چشم به درِ نمازخانه دوخته بودند که با د سالن، انی مدر

 .دست از پا درازتر بلند شدند و رفتند
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 قرمز شده بود، شی و چشمهادهی که رنگش بشدت پری به هستی شدند ،فرهاد نگاهلی سوار اتومبیوقت
 .انداخت

 مثل فرشته نجات ی کامنیاگه ا.  کرده بودمری گي چه مخمصه اي تویدونینم.  زمیمنو ببخش عز -
 . اون جهنم گرفتار بودميظاهر نشده بود، هنوز هم تو

 . چه کار کنميای اگه ندمی ترسیهمه اش م. يباالخره اومد.  ستیمهم ن -
  آره؟يدی ترسیلیخ -
وحشت برم داشته . کردمی میی بشدت احساس تنای ولزدندی حرف می که همه فارسنیبا ا! یلیخ -

 ! تنهام نذارگهیبود، آخ فرهاد، تو رو خدا د
 ه؟ی چی همه ناراحتنی امهی خوب حاال جرزم،ی عزدمیقول م -

 :دی خندیهست
 ! هزار دفعه مردم و زنده شدم،ي کردتمی اذیلیامروز خ.  کننیی باال تعمهی جرهی ،خودت دونمینم -
 !ی کنفی که کیی جاهی برمت یخوردم، حاال م نيزیمن که از صبح چ. یحتما گرسنه هم هست -

 . شدرهی خرونی و مناظر بابانهای به خاقی و با اشتدی خندیهست
 . برج سمبل کشورمونهنی اای در تمام دنی باشدهی ددیبا. رانهی ای نشانه تهران و حتنیا -

 ی تا هستدی چرخدانی دور مگری بار دکیفرهاد .  نگاه کردي از ذوق و لذت به برج آزادی با حالتیخست
 .بعد به طرف شمال شهر به راه افتاد. ندیبتواند بهتر آن را بب

 . بخونمتونمی تابلوها رو نمشتریفرهاد، ب -
 :دی خندفرهاد

چندتا کتاب برات گرفته ام و . ییای برانی تو به اي روزکردمی وقت فکر نمچیه.  منهری تقصزم،یعز -
اصال . ی و اعداد آشنا بشی با حروف فارسدیبا. شهیاز فردا درس خواندنت شروع م. کنمیخودم کمکت م

 بخونه شیمادر  تسلط داره، نتونه به زبانی مثل تو که به دوتا زبان خارجی خانم خوشگلستیدرست ن
 .سهیو بنو
 : ذوق زده نگاهش کردیهست

 .  باشمی کن شاگرد حرف گوشدمیمنم قول م! یشی میتو چه معلم خوب! آخ جون -
 از کنار ی را پارك کرد و به همراه هستنیفرهاد ماش.  خلوت بودندبای به دربند تقری منتهيابانهایخ

 تخت ها نشسته بودند، نگاه ي که روی با تعجب و لذت به رستورانها و مردمیهست. رودخانه باال رفتند
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 فروش ي برالبو  پخته ویقال رنگارنگ و لواشک و باي که آلوچه هایاو کنار هر دستفروش. کردیم
.ستادی ای مي اقهی ،چند دقکردندیعرضه م

 نی دور حوض ها تزئی شمعداني نرده دار و گلدانهاي شدند که با تخت های رستوران سنتکی وارد
 تخت ها نشسته و ي را در آورده، روشانیمردم کفشها.  شدرهی با تعجب به تخت ها خیشده بود، هست

 و  را درآوردشیاو هم ذوق زده کفشها. بودندانی قلدنی کشای ،ي چادنیمشغول خوردن شام و نوش
. تخت نشستکی يرو
 اون هیاون چ. خورنیمردم چقدر راحتو بدون دردسر نشست و شام م!  چقدر قشنگهنجای فرهاد، ايوا -

خوره؟یخانم داره م
.ستیخوردنش به صالح ن.  فراوون قرمز با نمکيآلو. زمیآلوچه عز -

 ي خارج کبابخانه هاي کشورهاشتریدر ب.  مخلفات الزم را دادهی و بقدهی سفارش نان و کباب کوبفرهاد
 ی وقت فرهاد نتوانسته بودهستچی تعداد آنها انگشت شمار است و هشی در انگلی وجود دارند ،ولیرانیا

 نی ای به قول هستیول ، کباب خورده بودنديالبته چندبار در منزل دکتر معز.  جاها ببردنجوریرا به ا
. بوديگری دزیچ
!کننی دارن نگاهت معه؟همهی چه وضنیا. ی غذا خوردن رو بلد باشحی صحکنمیفکر م!  جانیهست -

 با خت،ی ری چانه و لباسش مي و روغن کباب روگذاشتی با دست لقمه کباب را در دهانش میهست
:فرهاد بادستمال چانه او را پاك کرد. دی به فرهاد خندطنتیش
. دادن باشهی پروانه اهل گرسنگکنمی نم؟فکري فرار کردی مگه از قحط؟يچند روزه غذا نخورد -

: گفتی با دهان پر، به سختیهست
...دهنم يتو....مثل کاه بود...اونجا... يغذاها...راحت ِ راحته...المیخ...حاال....آخه -

:دی خندفرهاد
.ي منو برديپاك آبرو.  برمت های نمیی جاگهید. اول لقمه رو فره بده بعد حرف بزن -
؟يخوریچرا نم..تو خودت  -
.ي سهم منم تو بخوردمی محیترج. يدیواهللا مهلت به من نم -

 تخت ی به پشتیبعد از خوردن غذا، هست.دی فرهاد را به طرف خود کشي و ظرف غذادی خندیهست
: را دراز کردشی داد و پاهیتک
م؟ی بخوابنجای شه شبو ایم.  چقدر راحتهنجایا.  شدمریباالخره س! شیآخ -
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 نی تا اهیلیامشب هم چون شب تعط. نصفه شبه1ساعت . کننی مرونمونی بامیبا اجازه ات االن م -
. شنی ملیهمه تعط12 قبل از ساعت گهی ديساعت باز هستن، وگرنه شب ها

:دی لب ورچیهست
.ارنی بونی برام قلی بگيتو قوا داد -

.دی را به طرفش کشانی با ذوق قلیهست. دادونی و قلي گارسن را صدا زد و سفارش چافرهاد
.ي سوزیاگه برگرده روت م. مواظب باش ذغالهاش داغه -
 استفاده کنم؟دی بايچطور -
. بدمادیبده به من تا بهت  -
.ط بگو چکار کنمتو فق. نه ،دست من باشه -
! شه گداینترس تموم نم -

 انیفرهاد دو سه پک زد، قل.  را به فرهاد دادانی فقط سر ِ شلنگ قلی حال هستنیبا ا.دی قاه قاه خندبعد
. از سر ذوق، دست زدیهست.به قل قل افتاد

. گرفتمادیبده بده  -
:دیفرهاد خند. پک را که زد به سرفه افتادنیاول
.ارهی مجهی هم نکش، سرگادیدر ضمن ز.  دودشو فرو ندهادیز. يریگی مادی یبکشدو سه بار که  -

ژست گرفت و شروع به .  لم دادی انداخت و به پشتدندی کشی مانی که قلی به کسانی نگاهیهست
.دادی و سر تکان مدی خندیفرهاد م.  کردانی قلدنیکش
 از بس یهست.  کردفی را تعری کامي کارنیری و شی مهماني و ماجراختی داغ ري استکن چادو

 و تمام وجودش سرشار از آرامش کردیفرهادبا لذت به او نگاه م.  شدي جارشی اشک از چشمهاد،یخند
.بود
؟ینی بشنجای تا صبح ايخوای مای یی فرمای میخب، اجازه مرخص -
؟ياری بنجای بازم منو ايدیقول م -
! رهی هوش از سرت مدنشی داره که با دییتهران جاها.  برمتی جا بهتر منیاز ا -
!می حاال برنیهم -
صبح که . ی باشدهی هم خوابشبیشک دارم پر.  یی صبح سرپاروزیاز د.  خونهمیری االن مزمینه عز -

. برمت گردشیشد م
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 . شدهفیلباسم هم کث.نمی اونجا رو زودتر ببخوامی خونه، ممیباشه بر -
 . عوض کردن لباست گفتميا برشتریب. آره، روم نشد بهت بگم -
 . آبدار بودیلیخب چکار کنم؟ کبابه خ! ي بدجنس شدیلیخ -
 .اگه بخواي اینجوري کباب بخوري باید هر دفعه یه دست لباس اضافه هم همراه خودت بیاري -
 
هستی از ماشین پیاده شد و شروع به گشتن .  خانه که رسیدند ، فرهاد اتومبیل را به داخل حیاط بردبه
در قفل بود چند بار دستگیره را . بعد هم از پله ها باال رفت و پشت در ساختمان رسید. ر حیاط کرددو

 :فرهاد که به حرکات او نگاه می کرد، خندید و گفت. عقب و جلو کرد
هستی چرا اینجوري می . بذار در رو باز کنم! اآلن دستگیره رو از جا در میاري. صبر کن، در قفله_

 کنی؟
 . روي پایش بند نبودهستی

 .زود باش،چقدر طولش می ي؟ دلم می خواد توي خونه رو ببینم... زود باش_
اتاق فرهاد،اتاق کارش، .  در را باز کرد و هستی با ذوق وارد شد و همه جا را وارسی کردفرهاد

 .آشپزخانه،پذیرایی و حتی حمام و دستشویی را با دقت از نظر گذراند
 روي مبل باید بخوابم؟پس اتاق من کجاست؟ _
 .اینجا اتاق توئه... نه عزیزم _
 پس چرا درش قفله؟_
 .ممکنه یه آدم فضول بیاد و لو بریم. باید یادت باشه که همیشه در غیاب تو ، این در قفل باشه_

 .هستی با خوشحالی در را باز کرد و به اثاثیه آن خیره شد.  کلید را به هستی دادبعد
 !واي چقدر قشنگن_
 : با ذوق در کمد و کشو ها را باز کرد،فرهاد گفتعدب

 .چند تا از کشو ها خالیه نمی دونستم چی باید بخرم_
ولی کتابهام زیاد نیست، نصف کتابخونه خالی می . عیبی نداره کلی چیزهاي مختلف با پروانه خریدم_

 .مونه
 .عیبی نداره در اولین فرصت با هم براي خرید می ریم_
 هم مثل لندن باید جاي بخصوصی براي خرید بریم؟فرهاد اینجا _



 

@donyayroman 88 

صبح با هم می ریم بیرون، اون وقت می بینی که توي هر خیابون و کوچه جند تا مغازه و سوپر مواد _
در ضمن آدرس خونه و تلفنو توي جیبت می ذاري و هر جا گم شدي به یه . غذایی و پوشاکی هست

برات  لبته در اولین فرصت یه ماشین و یه گوشی موبایلا. تاکسی می دي ، سریع می رسونتت به خونه
می گیرم ،شاید هم این موبایلو بهت دادم ولی باید اول از طرف کامی خیالم راحت باشه، یه وقع بهت 

 !زنگ نزنه تورت کنه
 ...مگه خیلی خوش تیپه؟ از تو خوش تیپ تر_
 !هم خوش مشرب و بذله گوبستگی به سلیقه طرف داره، ولی هم خوشگله و هم خوش تیپه و _

 . بلند شد و به طرف او آمدهستی
در ثانی از آدمایی که اهل هرهر و کرکر هستن . از تو خوشگل تر و ماه تر دیگه توي دنیا پیدا نمیشه_

 .و مرتب چرت و پرت میگن خوشم نمیاد
 و خودش هم اونقدر جدي مزه هاشو می پرونه. اتفاقا اون تنها کاري که نمی کنه هرهر و کرکره _

 !نمی خنده که روده بر می شی
 .باید در اولین فرصت باهاش آشنا بشم_
نمی دونم مهمانی . فعال که چند باري منو از مخمصه نجات داده .حاال باید ببینیم چی پیش میاد_

 .صبح یادم بنداز یه زنگ بهش بزنم. چطور برگزار شد
 :ید رفت روي تخت و چند بار روش باال و پایین پرهستی

 !چه تخت گرم و نرمی_
 : سرش را تکان داد و خندیدفرهاد

 .برم چمدونات رو بیارم تو که کمک نمی کنی_
 .نه عزیزم من از این اتاق تکون نمی خورم_

 : وسایل هستی را به اتاقش آوردفرهاد
 .حاال دیر وقته بخواب تا صبح وسایلت رو با هم جا به جا کنیم_

 : پرید و فرهاد را بغل کردهستی
 .فرهاد،نمی دونم چه جوري باید ازت تشکر کنم_

 :فرهاد لبخند زد.  که چشمهایش را پوشانده بود فرو چکید و روي گونه اش ریختاشکی
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عزیزم، بهت گفته بودم هر چیزي که باعث خوشحالی تو بشه برات آماده می کنم و هرگز نمی ذارم _
 .فقط منو ببخش که امشب دیر دنبالت اومدم. تنها بمونی و غصه بخوري

 . خندید و اشک هایش را پاك کردهستی
تو رویاهام هم نمی دیدم که اینجا . ازت خیلی ممنونم. امشب یکی از بهترین شب هاي عمرم بود_

 .اینجوري باشه
شب به . اگه به چیزي احتیاج داشتی صدام کن. صبح می بینمت. بگیر بخواب،خیلی خسته شدي_

 .خیر
  ششمفصل
پریز را کشید، ممکن بود پدرش باشد و او اصال حوصله ي دعوا را .  با صداي زنگ تلفن بیدار شدفرهاد

 .نداشت
 : از حمام بیرون آمده بود که موبایلش زنگ زد،کامی بودتازه
طرف مو طالیی هم کنارته یا . عزیزم بد موقع که بیدارت نکردم! ه آقا پسر خوش خوابسالم ب_

 !ردش کردي بره دوباره شب بیاد؟
 .زنگ بزن به تلفن خونه_
 !یعنی قعطه... خاموشه که _
 .نه ،اآلن وصلش می کنم_

 . بالفاصله زنگ زدکامی
 .ببینی چه آشوبی بپا شدنبودي ! پسر، خوب جیم شدي و همه کاسه کوزه ها سر من شکست_
 .چه خبر مبرا؟ تعریف کن ببینم چی شد_

صداي کامی در . فرهاد دستی برایش تکان داد و دکمه اسپیکر تلفن را زد .  از اتاقش بیرون آمدهستی
 :سالن پیچید

 :تو که رفتی،من الکی یه خورده با کنتور ور رفتم،عمو بهادر اومد سراغم گفت_
شام ":زن عمو فرخنده هم گفت ".یه کاري بکن،مهمونی امشب خراب شد. پسر زود باش آبروم رفت"

 ".حاضره ولی نمی تونیم توي بی برقی سرو کنیم
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 توي همین گیر و دار بعضی ها از تاریکی سوءاستفاده کردن و گیر داده بودن به دخترا ، خالصه
 ": منم زدن جلو اومد و گفتآخرش یه آقا پسري با کلی پز و منم! بلبشویی شده بود اون سرش نا پیدا

 ".ممن مهندش برقم جناب امجد،خیالتون راحت باشه، به پنج دقیقه نرسیده برق رو وصل می کن
جونم واست بگه آقاي مهندس کذایی شروع کرد به .  هم با پس گردنی منو به یه طرف پرت کردعمو

مهندس پرت شد عقب و طرف ور رفتن به کنتور که چشمت روز بد نبینه کنتور یه جرقه زد و جناب 
 !کله پا شد توي استخر

طفلک شنا بلد نبود و .  بعد از کلی وقت تونستیم جناب مهندس بخت برگشته رو از آب بگیریمخالصه
 .کلی آب نوش جان کرد

دیگه دیدم اوضاع خیلی خیته فیوز اصلی رو که کنار گذاشته بودم .  ترس و سرما مثل بید می لرزیداز
 .ذارم سرجاش که از بدشانسی من و خوش شانسی تو، فیوز کار نکردیواشکی بردم ب

 .  نصفه شب شد2 زنگ زدیم اداره برق تا مامور بیاد، ساعت خالصه
 .  با شمع شامشون رو خوردن و بیشتریها هم رفتنهمه
عمو ": بگذریم که توي این فاصله این دختره ي لوس و ننر مهشید رو میگم ، صد بار اومد گفتالبته

  ".این کار کامیه، اون مخصوصا کنتو رو دست کاري کرده که فرهاد از اینجا بره
 بهادر هیچی نگفت گذاشت تا مامور برق بیاد و جلوي روي من بگه خربکاري عمدي بوده، بعد عمو

 !هم پدر جنابعالی گوش بنده رو گرفت جلوي چشم همه از خونه پرتم کرد بیرون
ولی خودمونیم عمو !  کنم ماشینم هم مصادره شد، خودم هم ممنوع الورود به منزل عمو جانخالصه

 .طفلک فکر کنم دیگه سبیلی براش نمونده ، همه رو کند و خورد. بهادر خیلی حرص خورد 
هستی کنارش روي دسته ي مبل نشسته و دستش را روي دهانش گذاشته .  قاه قاه می خندیدفرهاد

 .داي خنده اش را نشنودبود تا کامی ص
امروز کلی . خب چیه حاال داري غش و ضعف می کنی؟ یه فکري براي من بدبخت فلک زده بکن _

به جنابعالی هم توصیه می کنم فعال اون طرفا آفتابی نشو که دم استخر . کار دارم که بی ماشین موندم
 ، اشتنه قصد رفتن به کرج رو دبرنامه دیشبو که بهم ریختی امروز هم ک. سرتو گوش تا گوش می بره

 .فکر می کنم اونم بهم خورده،تا حاال که خبري از رفتن نیست
 مگه پشت در واستادي؟_
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آره دیگه از صبح زود اومدم اینجا شاید یکی دلش به رحم بیاد گوشه در رو باز کنه، من این صاحاب _
 .شم نکنه عمو باشه ،فعال خداحافظآخ آخ، یکی داره میاد برم قایم ب! مرده رو بردارم بزنم به چاك

 . به هستی نگاه کرد که هنوز داشت می خندیدفرهاد
 اولین خواب توي کشورت چطور بود؟_
 .مخصوصا اینکه با صداي خنده ي تو بیدار شدم! خیلی عالی_
هرچند این . معذرت می خوام دست خودم نبود ، فکر می کنم یه شب تماشایی رو از دست دادم_

 .ر بامزه ماجرا رو تعریف می کنه که انگار اونجا بودموروجک انقد
 جاال با پدرت چکار می کنی؟_
خوب موقعیتی شد، اینقد از دستم عصبانی . کامی راست می گه، فعال اون طرفا پیدام نشه بهتره_

به قول معروف قهر کردند و این بهترین فرصت براي من وتوئه . هستن که فعال کاري به کارم ندارن
 .حاال برم یه صبحونه ي به یاد موندنی برات درست کنم. سابی بگردیمکه ح

 وقت دارم حمام کنم؟_
 .آره عزیزم تا من می رم نون داغ از سر خیابون بگیرم تو هم حاضر شو_

فرهاد خیابان هاي اطراف و فروشگاهها و مغازه .  از صبحونه،دو نفري پیاده ، قدم زنان بیرون رفتندبعد
بعد برگشتند و با اتومبیل به کرج رفتند و در یکی . پوشاکی را به هستی نشان می دادهاي خوراکی و 

 . از رستوران هاي کنار رودخانه ناهار خوردند
مثل بچه .  در تمام این مدت ذوق زده بود و از این که کنار فرهاد بود،در پوست خود نمی گنجیدهستی

 :ها از دیدن همه چیز ذوق میکرد
 !رو ببین چقدر قشنگه، فرهاد اینجا رو ببین، معرکه استفرهاد اون جا _

 : به حرکات او می خندیدفرهاد
 

 اونجا که ي ها،جاذبهي کردی می زندگای دني کشورها و شهرهانی از بهتریکی تو در زم،خوبهیعز
 . شترهی بیلیخ

 . هواش هم خوشبوترهی داره،حتگهی دي رگ و بوهی نمی بی می رو هر چنجایا.ی کنی فکر مرینخ
 کجاش خوشبوست؟!استی دني هواهانی ترفی و کثنی از الوده تریکی تهران يهوا. اون حرفاساز
 .نی گلها رو ببنی فرهاد،ايوا.ی بپرسی از هواشناسدیبا.ی فهمی نمتو

 : او را رگفتي بازوفرهاد
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 ؟ی ابراز احساسات کني خوایتا شب م.می غذا بخورمی برای بگهی دبسه
 : متوجه مردم اطرافش شدی ناهار هستزی مسر
  کنن؟ی ما رو نگاه مينجوری مردم اچرا

 : بدون توجه گفتفرهاد
 .دنی ندخوشگل

 ! پادی کنم شش جفت چشم ما رو می طرف که نگاه م؟هری چیعنی
 :دی خندفرهاد
 . نکنیتوجه.دنیخوشگل ند. کهگفتم

 . شمری تونم غذا بخورم،لقمه هامو می نمينجوریمن ا.می جامونو عوض کنایب
 .يندازی بهی رو گردن بقری تقصدی که نباي غذا بخورشبی مثل داگه

 که مشغول خوردن غذا بودند فرهاد متوجه یدر تمام مدت. و رو به فرهاد نشستهی پشت به جمعیهست
 . داشتندی انه بر نمزی چشم از مانیبود که همه اطراف

 ي خواستند دختریانه م. دندی دیستوران امده بودند و فقط فرهاد را م که تازه به ری کسانمخصوصا
 ی اصال بر نمی هستی ولنندی پوش در حال غذا خوردن بود ر اببکی پ و شی سر خوشتنیکه با ا
 . خردی کرد و غذا می راحت نشسته بود و با فرهاد صحبت مالیبا خ.شگت

 دانست یم. سکوت همه جا را فرا گرفتي لحظه اي بلند شدند فرهاد احساس کرد برای از غذا وقتبعد
 يفرهاد بازو. کردی جلب توجه مشتری او بشی و صورت بدون ارای سادگباست،مخصوصای واقعا زیهست

 . امدندرونی متعجب مردم از رستوران بدگانی از مقابل دعیاو را رگفت و سر
 . بودندرونی شب بي هامهی شب تا نان

 کی که سر ي خوشمزه رو بهم بدي غذاهانی رستوران و اي منو بريااگه هر ظهر و شببخو!فرهاد
 !ی شی و تو هم ورشکست ملوی ک100 شمیهفته م
 : و در جواب او گفتدی خندفرهاد

 !سی فرستمت انگلی وقت خودم ماون
 . طرف و اون طرفنی اي بری منه؟تو همه اش منو مری تقصاد؟مگهی مدلت

او وقت .ی واحتماال ظهرها تو تنها هستمارستانی رم بیمن صبح م. شهی فردا کار شورع منترس،از
 .رونی بمیری شامبمی تونیفقط شب م
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 ی وقتها خودم غذا درست مهیبق. بارهی ي هفته اي برامی رستوران رو بذاري غذادی باگهینه،د
 یکمتر م سر کار و ي بردی که تو از فردا بانی مخصوصا امی خونه باشي توشتریدوست دارم ب.کنم

 .نمتیب
 : سرش را تکان دادفرهاد

 .ی درس خوندن رو شروع کندیدر ضمن از فردا با.ی که راحتي طورباشه،هر
 ! کردم از درس خوندن معافمیفکر م!يوا
 ؟ی بمونسوادی ذارم بی ميفکر کرد.خودیب

 سوادم؟یمن ب!فرهاد
  گن؟ی می بهش چسهی که تونه بخونه و بنویکس

  شروع کنم؟دی از الفابت و گرامر بایعنی
 .یدوما گرامر نه،دستور زبان فارس.ی فارسياوال الفابت نه،الفبا. مشکل اولتهیهم!يدید

 . گرفتنشادی به ي سخته واشی جورنیهم
 ی چقدر زشته بگی دونی ادرس کجاست،منی ادرس نشون بده و بگه خانم اهی ابونی خي بهت تواگه
  تونم بخونم؟ینم

 کنن یفکر م. کولش و فرار کنهي زنم تا دمشو بذاره رویبه فرانسه باهاش حرف م. راهشو بلدممن
 ؟حوصلهی چکار کنیی تنهاي خوایاز فردا م.ي دارنی استي توی جوابهی گم ی که میهر چ. امیخارج

 . رهیات سر م
 . کنمنیی خودم تزقهی خوام به سلی رو می خوشگلنیخونه به ا. کار دارمی کلاتفاقا
  ام؟قهیحاال من بد سل!اهان

 !ي کردن من نشون داددای ات رو با پقهی سل؟توي اقهی گفته بو بد سلیک.زمی عزنه
 !ی کنی می وقت تنهات گذاشتم خوب بلبل زبونچند
 :دی خندیهست
 .ندازمی راه بي کاري بود؟سبزیاسمش چ... خوام با باغبونتیم. کردمی شوخبابا

 ؟ی تو چه کاره منی بهش بگي خوایخانم خانما م.بی حبمش
 . دوستتمخب
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 خواهر برادر ای دیبا. کننی خونه زندگهی ي دختر تنها توهی پسر با هی ستی رسم نرانی اي تودیببخش
 ! ز و شوهرایباشن 
 : سکوت گفتی کرد و بعد از کمی به هستی نگاهقرهاد
 .میم زن و شوهر باش دی محی ترجشتری که باد؟منی به ما مشتری کدومشسون بی کنی فکر میهست
 . حرفشو نزناصال
 :دی پرسفرهاد

  دارم؟ي مگه من چه دردچرا
 . که درد داره منمیاون.ي نداري دردچی هتو
 .ادی خوشم نمچی حرفا رو نز ن که هنیا

 : گفتیهست
 گهید. افتهی می چه اتفاقی دونیم.ستیاصال درست ن.ي موضوع رو عنوان کردنی حاال دو سه بار اتا

 که همه یکس. به تو بخورهيزی که همه چی کندای رو پیکی دی بایدر ثان.یدوست ندارم حرفشو بزن
 . تموم باشهزیچ

 : گفتفرهاد
  کنم؟دای تونم پی رو می از تو چه کسبهتر
 : جواب دادیهست

 .ستمی نیچی که من هی دونی مخودت
  شد؟ی اون اعتماد به نفست چ؟پسي شروع کردباز

 .ي من خبر دارزیتو از همه چ. کنمي تونم رل بازی تو که نمشیپ
 را به شدت ی موضوع هستنی دانست طرح ایم. انداختی به صورت برافروخته هستی نگاهفرهاد

 :دی کند،اما دوباره پرسیناراحت م
 ؟ی به مردم بگم تو چه کاره منخب
 : گفتیهست
 هستم که تیاز دوستان خارجبگو . مونهیتا نصف شب هم که نم.ستی ننجای که هر روز ابی حبمش
 . زنم که باور کنهی حرف می فارسویسی انگلمهیباهاش هم نصفه ن.امی مدنتی دي وقتها روزا برایگاه
 : با التماس گفتیدفعه اخر هست. تلفن کردی دو سه بار به هستی رفت،ولمارستانی بعد فرهاد به بروز
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 . بدوم طرف تلفندی بایبابا کار دارم،ه. نزننقدرزنگی رو جون مادرت اتو
فرهاد . مانده بودی نوروز فقط چند هفته باقدیتا ع. بودلیدوشنبه تعط. گذشتي خبرچی بدون هکشنبهی

قبل از . قرار گذاشته بود که صبح زود به طرف چالوس بروند و شب برگردندیاز شب قبل با هست
 . ماسه ها بودندي ظهر،کار ساحل روکیروشن شون هوا حرکت کردند و نزد

 : کنار فرهاد نشستیسته
 .نمی خزر رو ببيای خواست دری دلم مشهیهم. ارام و جذابه،چقدريوا

 .دمی رو بهت نشون مرانی ایدنی فرصت بشه تمام نقاط داگه
 !ادهی زیلی تعطنجایچقدر ا. طول بکشهادی کنم زی ره فکر نمی مشی که پينجوری اواهللا
 . شهی ملی همه جا تعطي نوروزه و حدود دو هفته ادی عگهی چند وقت دتازه
 سمس؟ی کرالتی تعطمثل
 .ادهی زیلی خرانی االتی تعطی اون،ولهی شببایتقر
 : به او داده بودی که کامیلی فرهاد زنگ زد،همان موبالیموبا
  شه پسر؟ی روزت شب نمي منو نشنوي تو هر زور صدایکام
خدا به داد .ياز روزاول برام دردسر درست کرد!ي منفعت دار مني برایلی خنکهینه ا. هرواح باباتاره

 هم سراغ کامران یی کرده ها بخوان برن دسشوزی عزنیهر کدوم از ا.قهی خونواده عانیمن برسه با ا
 .رنی گیبخت برگشته رو م

  شده؟باالخره صداشون دراومد؟ی چگهید
 ی اتاقش بدون اب و غذا زندوني که توچارهیاون فرامرز ب. رو روشن کنی گوشیکی مادرت،اون جون
اگه .دوبار منو فرستادن در خونه ات. کنمداتی سنگ هم شده پریگفتن ز.پدر منم از صبح دراوردن.شده

 .ارنی اونجا دمار از روزگار جفتمون در ميامروز نر
 . کن تا فردای از طرف من عذرخواهنیبنابرا. برسم اونجا شب شدهفتمی من تا راه بنیببخش

 ؟ی هستی رو تا فردآ؟معلومه کدوم جهنمی چیچ
 !ستی ني جهنم هم خبرشیاز ات...هی ابهی کنه ابی تا چشم کار منجای اواهللا
 بگو من بدبخت فلک ا؟حاالی کنار دری رفتی تنها گذاشتی مشت ادمخوار وحشهیمنو با ! دستخوشبابا

  بکنم؟یزده چه غلط
 . شنیخودشون اروم م. کس هم نذارچیمحل ه.ی طرفهی برو ری جون رو بگمای تو هم دست سیچیه
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  کنه بره طرفش؟ی جرات میمگه کس! جونمایس!دلت خوش هها. جون خودتاره
 ؟ي سرش اوردیی بالچرا؟چه

 دونم چکارش کرد که اون همون موقع ی نمزی همه چی بدی اون سعی مهموني چکارش دارم؟تومن
 مرده و کنتور سوخته،نتونستم مهین مهندس نمن هم که گرفتار پدر جالدت بودم با او.گذاشت ورفت

 هر کشنبهیشنبه و .ی نداشتم و راستش حالشم نداشتم برم منت کشنیجمعه هم که ماش.برم دنبالش
 : داد و گفتماتومی بهم اولتشبیمامان جونشون هم د.قهر کرده. زدم جوابم ر وندادزنگ یچ

 : زنانه دراوردي از مادرزنش صدادی به تقلیکام
 ی مونن،طفلی نامزدها کنار هم می هر مراسمي معموال توی دخالت ندارم ولد،قصدیمران ببخش کااقا

من . کنهتی بشه و اونو اذدای ادم هرزه پهی که ي دنبال چه کاردی رفتستی معلوم ننیبچه مو تنها گذاشت
 رو هم از سر راه ونم،دخترمی دست زور ندارد،مای هست عنوان کنیاگه مشکل.واقعا از شما انتظار ندارم

 .دی نظر کندی در رفتارتون تجددیشما با.میاوردین
 :دیچی خنده فرهاد در ساحل پيصدا
 ؟ي نظر کرددی تجدحاال
 ؟ی کنی منو روشن کن،چکار مفیباالخره تکل. بهم بزنم بهترهمویبه نظرم نامزد!ي***** تو باره
 ما؟ی س؟بای چبا
 . دو روزه همه رو کباب کردهنیا. گمی م شمر الجوشنت روي؟باباي چه کار دارمای سبه

 . کهی دونیمک. شهی بهتره،دعوامون میلی خامی اونجا نمن
 سرکار ی به خاطر خوشگذرونی دونیم. تلفن بکن بذار دست از سر من خاك بر سر بردارههی اقال بابا

 ! شکمی همه دردسر منیا
 . زنمیشب زنگ م! تو جوش نزنباشه

  زنم؟ی شب زنگ می گی خونم تازهمیدو ساعته دارم روضه م! فرهاديری بميا
 !يحقا که پسر همون پدر.ی زنگ نزناهی خوام صد سال سیم

 ! هامی کرديریعجب گ. زنمی باشه االن زنگ مبابا
 ! نوش جونتپس

  رو؟یچ
 .خداحافظ. شهی و سر تا پات شسته مي خوری مگهی دقهی که چند دقیی هافحش
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 مثل ی دست از سرمون برداشته ولهی که چند رروزمیخوشحال بود! ماي بابانی شده ای مکافاتعجب
 .ستی ول کن معامله ننکهیا

 : کرد گفتی که بت تعجب به او نگاه میهست
 . افتادهی اتفاقدی شده،شای چنیبب. ندارهي تلفن کردن که کارهی فرهاد خب

 دو سه روز کجا نیجواب بدم؟بپرسه ا ی چی اون شب کجا رفتی بگه؟اگهی راحتنی به هميفکرکرد
 ! رسم کهی با جمبوجت هم برم نمنجای اای حاال بنی جواب بدم؟اگه امر کنه همی چيبود

 . شهی اون هم بد مي با تو تماس داره،برای دونه کامیم.ي که محل نذارنهی تو زنگ بزن،بهتر از احاال
 . کتک مفصل خورده بودمهی دستش بودم ياگه جلو. حالشو گرفته بودي کنم بد جورفکر

با . نشوددهی شنای دري تا صدادی ها را باال کششهی نشست و شلی داخل اتومبی به همراه هستفرهاد
 . که سابقه نداشتيزیچ. را برداشتی اش زد بهادر خان گوشی اولی زنگ که با گوشنیاول

 . پدرسالم
 ی از دستت حرص نمنقدری ا رو نداشتمکیکاش من تو ! درمونیسالم و درد ب. مو زهر مارسال

 یمعلومه کدوم قبرستون. انداختمی موندم شما س هتا توله سگو پس نمی نسل می من بیاله.خوردم
 جهنم دره ،هری کنی و گورتو گم منجای اي ذاری خونه رو مدی و کلنی ماشچیی سويای معی؟سریهست

 رو هم گهی ديزهای همه چی بنی افیتا تکل. به نام فرهاد ندارمي من پسرگهید. بروی خواسته کيا
 !روش کنم

 گرد شده از تعجب و ترس،فرهاد را ي و او با چشمهادی رسی هم می به گوش هستادشی فريصدا
 . کردینگاه م

 . پدردی کنصبر
 که دلت ي هر کاري من سرخود بار اومديحاال برا.ی منو پدر صدا کني حق ندارگهید! که گفتمنیهم

 دونم ی شه؟می نممی من حالی اون شلوغي توی کنی فکر می کنی م فراریواشکی.ی کنی خواد میم
 نیفکرکردن به م.ارمیدمار از روزگار جفتشون درم. پدر سوخته استي توله سگانی سر اریهمه ش ز

 تا نجای اای بد؟زودی منو ببري ابرودئی کنی میکی گذرم با هم دست به ی مرشی من از خیراحت
 ! کنمکسرهی فتویتکل

 !دی دستگاه کوبي را به شدت روی گوشو
 .ی شی مزی رزی کنه حتما اگه دستش بهت برسه ری مينجوری پشت تلفن ايوا
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 ! رهی االن قربون صدقه م ميفکرکرد. شهی گم بتورت نمی بهت میوقت
  فرهاد؟ی بکني خوای چکار محاال
 . کنهی فروکش متشی فردا عصبانيبذار برا. نشه بهترهدامیز اونجا پ.امرو
 نی کنم همیمن فکر م. دو س هروزه اروم شده بودنی اي فرو کش کنه توتشی خواست عصبانی ماگه

 . رهی همه مشی اون وقت ابروت پمارستانی بادینکنه فردا ب. بهترهيامروز بر
 و می جا ناهار بخورهی میپاشو بر.ستی جلودارش نيزی چچی که هییاز اون وقتها.ی گی مراست
 .میبرگرد

 را به خانه اش رساند و سفارش کرد به تلفن و زنگ یفرهاد هست.دندی که به تهران رس غروب بودلیاوا
 یکس.سکوت همه جا را فرا گرفته بود.بعد هم لباس عوض کرد وبه منزل پدرش رفت.در جواب ندهد

در را باز  به اتاق فرامرز رفت. مبودیفرهاد به طرف سالن حرکت کرد،انجا هم کس. نبوداطیدر باغ و ح
فرهاد جلو . بوددهی تخت دراز کشي را بسته و هدفون در گوش روشیفرامرز چشمها. و وارد شدکرد

 به سرعت از جا بلند شد و در دیفرامرز چشمش را که باز کرد و فرهاد ر اد.رفت و صبط را خاموش کرد
 .ر ابست

 . کنهی ممهی قمهی پدر بفهمه منو قنجا؟اگهی اي اوديچه جور! به داد من برسهخدا
  شده؟ی مگه چچرا
  ی که چه وضعی دونینم! شدهی چی گی م،تازهی الم شنگه رو راه انداختاون

 نه حق داره زنگ بزنه و نه پاشو بذاره ؟خودشميدی داطی حي بدبختو توی کامنی،ماشي کرددرست
 . توئهي دراومدم،همه اش به خاطر کارهانهیمنم امروز از قرنط.نجایا

 .رونی برق رفته و شلوغ پلوغه،من حوصله ام سر رفت زدم بدمید. نکردم کهي کاربابا
 و هر وقت دلت يای شهر هرته که هر وقت دلت خواست بنجای ايفکرکرد.رونی بي زدي کردغلط

 .يخواست بر
 بمب در حال انفجار در چارچوب در کی پدرش بود که مثل ي صدانیا. خورد وبرگشتکهی فرهاد

 .دی شکی بود و نعره مستادهیا
تازه . خودم برنامه دارمی گی می مهمونای گم بیبهت م.ي فقط ساز مخالف زدي که اومدی موقعاز

هر .ي دوستام بردي منو جلويابرو.ی کنی بساط رو درست منی ای کنی هم که قدم رنجه میوقت
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 داداش احمق و اون پسره نیا.ي ذاری نمی ذره احترام هم ب ه کسکی ی کنی مخوادی دلتم يکار
 !يم با خودت همراه کرده خل و چل

 !فتادهی نید؟اتفاقی هستی عصباننقدری جان چرا اپدر
 ی پی رفتي هم رو به هم زدی؟زندگي بودیتا حاال کدوم قبرستون! اول اون دهن وامونده ات روببند

 هاتی کثافتکاريپس خونه مستقل خونه مستقل برا. نبودنیقرارمون ا.ستی نيکارت؟سه روزه ازت خبر
  بود زود اومدنت؟نیا؟ایمگه نگفتم زود ب!بود

 : زدادی را از پدر برگرداند و بهادر خان فرشی روفرهاد
 ؟ی کنی زنم،چرا به اون طرف نگاه می با تو حرف مدارم

 : برگشت و گفتفرهاد
 . من حرف بزنمدی دی شما مهلت نمپدر
 ؟ی بمالرهیو ش سر مني خوای م؟بازمی سر هم کني خوای می دروغ؟چهی بزنی حرفچه
 خوام با شما حرف بزنم،شما با ی متاسفانه هر وقت میول. با شما جر و بحث کنمومدمی پدر،من ندینیبب

 .دی بنشونی حرفتون رو به کرسدی خواهی مدادیداد وب
 : را بلند کردشی صدابعد

 .ستمی غالم حلقه به گوش شما ند،منی حرف نزنينجوری من ابا
 به قول ای زدم ی تا حاال هر حرفنکهی دادم؟نه ايچه دستور!ی زنیگنده تر از دهنت حرف م! شوخفه

 ی صاحابت میب*****  اون ياگه چند ساعت دندون رو.يسرکار دستور دادم تو هم اجرا کرد
 داشت از ضتی؟مری واجب تر از اون داشتي کار؟چهي مردی مي کردی منو خراب نمی و مهمونیذاشت

 ...ایفت  ریدست م
 گهی دکی اری دربست در اخت،بگوی نگو غالم حلقه به گوش منونه؟پسی در مگهی نفر دهی ي پانکنه

 یی هوانقدری که تو ر واهی چه اش دهن سوزنمشی بباری ارزه بیخب اگه طرف سرش به تنش م!يا
 .یستی پدرت واميکرده کف به خاطرش جلو

 .دی کنی مرمی تحقنقدری که استمی ساله ن17-16 پسر هی پدرمن
 ! فقط پالونت عوض شدهی شده؟نه تو همونشتری سنت باال رفته عقلت هم بيه؟فکرکردیچ

 به سرعت از مقابل پدرش گذشت و به طرف پله ها رفت،عمه خانم وفرانک و فرخنده در راهرو فرهاد
 : را گرفتشی وبازودیبهادر خان به دنبالش دو. بودندستادهیا
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 ! شعوری زم بی باهات حرف م؟دارمي رمی ي و دارنیی پای سرتو انداختکجا
 : زدادی فردی لرزی که از خشم مفرهاد

 . مزخرفات ندارمنی ادنی شني برای حرف زدنه،من گوشنی ااگه
عمه . زدندغیفرخنده و فرانک همزمان ج. گوش فرهادي خان دستش را باال برد و محکم زد توبهادر

 :خانم داد زد
 ...بهادر

  زنه؟ی با من حرف مي پسره احمق چقدر گستاخ شده و چه جورنی ادینی بینم
 : خانم داد زدعمه

 ؟ی کنی چه کار مي دارمعلومه
 ادی را به هم فشرد تا فرشیلبها. صورت گذاشت و به طرف بهادر خان برگشتي دستش را روفرهاد
 هی به بقی شد و بعد نگاهرهی پدر خي به چشمهايلحظه ا.نزند

 
 . انداخت

 . رفتنیی گذاشت و بسرعت از پله ها پازی مي را روی و گوشچیسوئ
 :دی خان داد کشلهادر

 ؟يری ميکجا دار-
 : بعد بدون آنکه برگردد گفتدی کشي و نفس بلندستادی افرهاد

 ي و مطب هم فکرمارستانی بي بدم برالی خونه رو بهش تحودی کلدی نفر رو بفرستهیفردا صبح -
 . زارمی پامو اونجا نمگهی چون من ددیبکن
 ترمز شی پاي او جلونی بود که فرامرز با ماشدهی نرسابانی شتابان از خانه خارج شد هنوز به سر خبعد
 :کرد

 . سوار شو عمه خانم کارت دارهایداداش ب-
 : را تندتر کرد فرامرز داد زدشی بدون اعتنا قدم هافرهاد

 . خواد باها حرف بزنهی مير گفته برگرد شو پدنتی سوار ماشای کار رو نکن بنیفرهاد ا-
 ! زارمی نمی اون خونه لعنتي پامو توگهیمن د-
 . کرده تو رو خدا بدترش نکنی چه اشتباهدی نکن خودش فهميلجباز-
 . باهاشون ندارمي کارگهیبرگرد فرامرز بهشون بگو دور منو خط بکشن د-
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 . کنم پدر رو سر لج نندازیفرهاد خواهش م-
 .ستادی افرهاد

 دونستم به ی کنه؟اگه می مرمی چطور هر لحظه تحقيندی بی بشه؟نمنی خواد رفتارش بدتر از ایم-
 . رفتمی بشم اصال نری تحقی کلدی و دادم مخارج بعد ها باسیخاطر فرستادنم به انگل

ش  گوش بچه اي کنه اگه بزنه توی تونه ابراز کنه فکر میفرهاد پدر دوستت داره فقط متاسفانه نم-
 دارم خودم با هی در ماه چند تا سهمچارهی من بي رو خورددهی کشنیتو که اول! آخر دوست داشتنهیعنی
 . گردمی خورم وبر می رو مدهی رم کشی خودم ميپا
 . هم همون کار رو بکنههی تونه با بقی کنه می فکر مدیچون همه شما جلوش کوتاه اومد!گهی دنیهم-
 . دارهی دست از سرت بر نمی راحتنی بدتر بشه پدر به انی فرهاد نذار اوضاع از اایکوتاه ب-
 . خواد انجام بدهی دلش مي هر کارستیبرام اصال مهم ن-
 ؟ي ری کجا ميحاال دار-
 . رو بهت بدمدی تا کلای صحاب مونده صبح هم بی رم تو اون بیم-
 . رسهی که به اخر نمای بخواه دن معذرتهی چشم بگو و هی کشش نده نقدریفرهاد برگرد ا-
 ی دن غذا بخورمکی اجازه می کنمی منتظر باشم ببدی رسه چون بعدش بای من به آخر ميچرا برا-

 .برو دنبال کارت فرامرز اصال حوصله ندارم... برمیبخوابم ک
 ؟ي ری ميفرهاد صبر کن کجا دار-

 . را گرفت و سوار شد و رفتی تاکسکی ي جلوفرهاد
 او تنهاست هر کدام با دندی دی در منتظر بودند وقتي خانه برگشت فرخنده و فرانک جلو بهفرامرز
 : رفتند فرامرز وارد سالن شد عمه خانم و بهادر خان به طرفش برگشتندی فرو افتاده به طرفيسرها

 پس کو فرهاد؟-
 .ومدی کردم ني خوام اما هر کاریمعذرت م-
 ؟ي بهش دادنویماش-
 .رمی خونه اش رو گدی شد و رفت گفت بردا برم کلینه نگرفت سوار تاکس-

 را به همف شرد فرامرز که اوضاع را شی گرفت عمه خانم لبهاشی دستهاانی خان سرش را در مبهادر
 :دی رفت بهادر خان نالرونی از اتاق بدیماجور د

 فته؟ی بی اتفاقنی همچدی باس؟چرای کار ما اشتباه بود فرنگيکجا-
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 ی حرکت آخرت هم که نور علنی ای کشی و خط و نشون می زنی سر پسره داد می خودته هریتقص-
 هم زبون ی کس بی آخر و عاقبتت مثل من بشه؟تنها بي خوای؟مینور بود از من عبرت نگرفت

 ....بیغر
 : شد بهادر خان گفتي گونه ها جاري روشیاشکها

 .  کنمی می کردم کار درستیمن فکر م..من
 : زدي پوزخندهی گرانی خانم در معمه
 ی اون فکر می اگه درست هم بگی خواد حرفتو گوش کنه،چون حتی نمینی بی درست؟مگه نمکار

 ساله 17-16به قول خودت پسر . رفتار کناستیصد دفعه گفتم با س. گشی بهش زور ميکنه دار
 دیتولد مهش. شه زور گفتیواهللا االن به بچه هاش هم نم.ی با چوب باال سرش واستی که بتونستین

 اون ی چطور شد؟مهمونيدید.رهی تو عمل انجام شده قرار بگدی نه،بای بهش بگو گفتزودتر رو گفتم
 و هر جه يری و دستشو بگی لباس تنش کنی که هر وقت خواستستیبچه کوچولو ن.نطوریشب هم هم

 یلی خی کوفتیمثال اون مهمون. بشنوهی قدر امر و نهنی شده و توقع نداره ايش،مردیری ببیکه خواست
 و رنگ دهی چند تا دختر پالسي رو دعوت کرددهی تازه به دوران رسی مشت ادم عوضهیود؟مهم ب

 يدی دسشیمگه عقلش کم شده؟سر برنامه انگل! پسرهنی اکی بندازن به خنجای اارنیروغن زده رو ب
 ،چهیتو هم که باهاش رفت. زنهینم ي حرف بددمی با من حرف زد،دیمنطق.ي به پا کردیچه قشقرق

 اروم رفت و وساسل و مدارکش یلی بود؟خی خونه اش کسي؟تويدی ازش دي بدزی کرد؟چییکار خطا
 . حل کنيری درگت،بدونی مسائل هم با ارامش ،با حسن نهیخب بق.رو جمع کرد و برگشت

 ی چهی بق؟بهي عاقبتشو کردام؟فکری کنم؟جلوش کوتاه بره؟چکاری گی چطور مقابلم جبه مینی بینم
 تونم ی نمگهی رو دهی بقي خواد بکنه،جلوی دلش مي و بذارم هر کارامی فرهاد کوتاه بيبگم؟اگه جلو

 .رمیبگ
 ساکتش می رفته چطور تونستادتی سرمون اورد؟یی رفته چه بالادتی. پسره،کامرانهنی نفر همنیاول
  چکار کنم؟ی گی مم؟تویکن
اون خودشو . که زود جا بزنهستی نهی مثل بقنداز،اونی راه ندادی داد و بيزی چسر هر. رفتار کناستی سبا
 .ی اش کنسهی مقاهی با بقی تونینم. دونه و باالتر هم هستی باالتر مهی سر و گردن از بقهی

 : وحشت زده گفتی خان با حالتبهادر
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 هیچرا اون مثل بق! مني کنه،خداهی خونه اش رو تخلمارستان،اگهی سر حرفش واسته،اگه واقعا نره باگه
  کنه؟یحرف گوش نم

نذار . نکنلهی قدر بهش پنیفقط تو رو خدا ا. کنم ارومش کنمی میسع. زنمی امشب باهاش حرف ممن
 که از همه محبوبتره ی روزگار بچرخه و اوندیاز شانس بد ما با.می بشگهی دبتی مصهیدوباره گرفتار 

 فرهاد رو هم م خواینم. طاقتشو ندارمگهید. تکرار بشهی لعنتيروزا خوام اون ینم. نافرمون بشهنقدریا
 خاطر کدوم گناه نکرده ه؟بهی چه تقاصنیا!ایخدا.میدی کشی چقدر سختی دونیخودت م.میاز دست بد

 م؟ی بکشی قدربدبختنی ادیبا
 .ستی گری گرفت و به تلخشی دستهاانی خانم صورتش را معمه

 خاك ي شده بود و بوی اب پاشاطیح. شدادهی پی در خانه از تاکسيجلو. بودختهی بهم ري بدجورفرهاد
 و دهی به رنگ پری امد،نگاهرونی و بدی از پنجره او را دیهست.دی رسینم خورده از همه جا به مشام م

 :ت کنارش نشسیهست. را روشن کردگارشی پله نشست و سيفرهاد رو. در همش کرديسگرمه ها
  شده؟یچ
 ! خوردم و اومدمدهی کشهی،یچیه
  کارو کرد؟نی ایچرا؟ک! خدا جونيوا

 . نگفتيزی سرش را تکان داد و چفرهاد
  تو؟ي اری نمنتوی ماشچرا

 . دمی رو بهش مدی کلادیفردا فرامرز م. کنمهیقرار شد خونه رو تخل. رولمی طور موبانی اونجا،همگذاشتم
 . سکوت کرد و بعد بلند شدیهست
 ؟ي ری مي دارکجا

 . رو جمع کنملمونیا رم وسیم
 با تعجب به طرف یهست.دیچی پاطی خنده اش در حي بلند که صداد،انقدری به او نگاه کرد و خندفرهاد

 :او برگشت
 ؟ي خندی می چجبه

 ؟ی جمع کنلوی وسايبری خوای ميجد.ي تو چقدر ساده ادختر
 . رو جمع کنملموی برم وسادی بای بلی اگه قراره خونه رو تحوخب
 .ي دی خواد انجام می که ميومده،کاریهنوز حرف از دهنش درن. خوادی مثل تو رو میکیپدر،
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 .امی منم مي که هر جا تو بری دونیم.نجای انمی شی چکار کنم،نرم؟باشه مخب
 : انداخت و ارام گفتنیی سرش را پابعد

 .ي اگه تو منو با خودت ببریعنی
 : شدرهی به صورت او خفرهاد
 .می کنی مي فکرهی.زمی نخور عزغصه
 س؟ی انگلمی برگردي خوای مفرهاد

 اتاوا رو بهم ي کار خوب توهی شنهادی از استادام پیکی اخر که رفتم اونجا ي سرنیا. نهسی انگلنه
 ه؟ینظرت چ!کانادا...داد

 : و گفتدی کشی اهیهست
 .انگار بعد از سالها به خونه خودم برگشتم. کردمی عادت منجای داشتم به اتازه
 . شه و هم ادم بدی مدایهم ادم خوب پ. کنهی نمی فرقچیه. رنگهنی اسمون همي جا برهر
 ی با صفا و مهربون و دوست داشتننقدری جا مردمش اچی هستند،هگهی دزی جچهی نجای مردم ایول
 .ستندین

 : زد و صورتش را به طرف خود برگرداندی چانه هستری دستش را زفرهاد
اتفاقا .گهی شهر دهی می برمی تونیم،می بمونرانی اياگه دوست دار.دهی که به اخر نرسای شده دختر؟دنیچ

 . اونجامی ری و شمهد دارم،مرازی شيچند تا دوسشت تو
 . نگفتيزی برگشت و به او نگاه کرد و چیهست

 چهی بازی عروسک کوکهی تونم مثل ی گه قبول کنم،نمی پدر می تونم هر چینم. نکنگامی نينجوریا
 ازدواج کنمو به قول معروف سرم به دی که با مهشنهی بهت بگم اون تمام هدفش ابذار.دسا اون باشم

 سر رفت، پسرنی از انمیا.می راحت شدشی گرم بشه و اونا هم دستاشونو به هم بمالن و بگن اخیزندگ
از من نخواه که . خواستنی کن که همونجور شد که متیبعد هم احساس رضا!شیخونه و زندگ

 . تونستم با اونا همراه بشمی تو هم وسط نبود نمي اگه پایحت. باشمی ادمنیهمچ
 : با بغض گفتیهست

 ینم. شهی مدای من پي جا براهی،ی بزرگنی شهر به ايتو. فکرك ردمی من کلي تو که نبودفرهاد
 . کنمی پروانه و با او زندگشی پس،برمی تونم برگردم انگلی میحت.یفتی دردسر بيخوام به خاطر من تو
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 خوام ی نمگهیدر ضمن د. کنمی مشکل منه،خودم هم حلش منیا.ی مسائل فکر نکننی بود تو به اقرار
 ادهی ندارن،پیچی که هگهی مردم دي جامی هم خودمون رو بذارکباریپاشو حاضر شو . حرفا بشنومنیاز ا
 از گهید!مای مثل قدم،درستی کنیی صرفه جودی به بعد بانیاز ا.می شام مختصر بخورهی گردش و میبر

 !ستی ني خبریدربند و کباب و چلوماه
 :دی خندیهست

 . رو دارهای دني غذاهانی تو باشم نون خشک مزه بهترشی پ؟اگهی منو بترسوني خوایم
 مخصوصا بدون ی زند ولی که چشمک مدی تلفن را دری گغامیفرهاد پ.دندی وقت به خانه رسری شب دان

 .ستی نگری دئر سکوت به او میهست. همه را پاك کردغامهایگوش دادن به پ
 . بعد فرهاد سرش را به اب دادن باغچه ها و گلها و درختها گرم کردروز

 ؟ي ری نممارستانیب
 .نه

 ؟ی سرحرف خودت هستهنوز
 .اره

 .رنی بگلی خونه رو ازت تحوانی رو جمع کن االن ملتی وسا؟بروی کنی چرا معطل مپس
 . راحت باشهالتیاد،خی نمیکس
 ؟ی اومدن چاگه
 . دمی ملی رو تحونجای گم در قبال پاسپورت و مدارکم ای اومدن ماگه
 ؟ی اونا رو بدن چاگه

 : کرد و گفتی رو به هستفرهاد
 نی اي بگردم؟توکاری بدی باگهی کار نکنم دی لعنتمارستانی اون بي اگه توي؟فکرکردی نگرانی چيبرا

 فروشه؟چرا خوتو ی نمنی کس بهم ماشچی هگهی اونجا؟دمی شه که بری نمدای خونه پهیشهر دردندش 
 . اتفاقها افتاده،تازه راحت هم شدمنی استی من اصال مهم ني؟برایباخت
 .ی همه سال از صفر شروع کننی خوام بعد از ای نمی ولستی مهم نی که گفتییزای چنی من هم ايبرا
 خودم بودم،حاال دلم ي پاي عمر روهی.م باشگهی نفر دهی ادم نکهی بهتره تا ایلی صفر شروع کنم خاز
 . و اون التماس کنمنی به اتی چوب کبرهی خواد به خاطر ینم
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 اگه بهش التماس یدر ضمن اون پدرته،حت. فراموش نکننویا.يدی رسنجای اونا به اي با کمکهاتو
  ازت نخواسته،خواسته؟نوی ایول.یکن

  خواد؟ی می چ،پسی چپس
 : بغض الود گفتیی پر از اشک و صداي با چشمهایهست
 !ی خواد تو پسرش باشی فقط ماون
 .فرهاد به دنبالش رفت.دی صورتش گذاشت و به داخل خانه دوي دستش را روبعد

 . کردی مهی بود و گرستادهی کنار پنجره اشپزخانه ایهست
ام در ارامش  خویم. برسهیبی که نذارم به تو اسنهیمن همه تالشم ا. به خاطر خدا بس کنیهست
 تو رو دی قدیاگه بخوام به حرفاشون گوش کنم با. فقط به خاطر توئهستمیمی اونا واي که جلونمیا.یباش

 . رهی مغزم نمي بکنم که اصال توي کارنیاز من نخواه همچش.بزنم
 .یفتی خوام به خاطر من باهاشون در بینم
 
 
 .رمی خوام حقمو بگی مافتادمی در نیمن با کس-
اونا پدر و مادر خانواده ات , هی طرف مقابلت کینی ببدی بایول. دی جنگدی گرفتن حق بايدرسته که برا-

 داره پدر آدم سرش ی چه لذتی دونینم.  صاحب اونا باشمی بدم ولزمویمن حاضر بودم همه چ. هستن
 .داد بزنه

  ؟ی زنی مي دارهی چه حرفنیکجاش لذت داره ؟ ا-
 : ده بود گفت که به هق هق افتایهست

 تو در هر یول. چمی من هی ؟ اگه تو نباشینی بی منو نمیزندگ. ي خوریحسرتشو نم, يچون دار -
 نیعمه خانم هست و هم, اگه اونا نباشن , اگه پدرت نباشه مادرت هست.ي نفر و دارکی یطیشرا

  و باها ش حرفی کامي روبرونمی روز بشهی ره یمن دلم ضعف م!  هیطور عمو ها و پسر عمو ها و بق
 ! هی درد بزرگی کسی و بییتنها.  فرهادی دونیتو قدر نم. بزنم

 حاال یول.  کندیی احساس تنهای کرده بود نگذارد هستی سعشهیهم.  بدهدی چه جوابدانستی نمفرهاد
 ي نداشته هاي همه ي وقت نتوانسته بود جاچیه.  کردی را حفظ مهیمتوجه شد که او فقط ظاهر قض

 . ردی را بگیهست
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 سر خود را به آشپزخانه و جمع و جور کردن و شستن ظرف ها گرم یهست.  را در سکوت خوردند ناهار
 . هدف شروع به عوض کردن کانالها کردی رفت و بونیزیفرهاد هم سرغ تلو. کرد

 : فرامرز بود.  رفتری گغامی پيآنقدر زنگ خورد تا رو. دی شنیاما فرهاد انگار نم,  زنگ خوردتلفن
 ی گذاشتم ولغامی چند بار پ؟ي شنویصدامو م, فرهاد ...... رو برداریش. گيفرهاد جان اگه خونه ا-

تو رو خدا .........عمه خانم باهات کار دارن....... باهات دارمي فوریلیکار خ, فرهاد.... یتماس نگرفت
 ...... رو برداریگوش
 :  به طرف فرهاد گرفت تلفن را برداشت ویگوش,  آمد رونی از آشپزخانه بیهست

 . کنمیخواهش م......به خاطر من.......جوابشو بده,  نکن فرهاديلجباز-
 :  را از دستش گرفتی انداخت و گوشی پر از اشک هستي به چشمهای نگاهفرهاد

   ؟ي خوای میچ-
  ؟يچرا جواب نداد, صد تا تلفن زدم, فرهاد-
 .ي خوای می چدمیپرس, دلم نخواست-
 .  ندارميری ؟ من که تقصيبا منم قهر-
 . کار ندارمی کچیفرامرز دست از سرم بردار من با ه-
 . خوان با تو حرف بزنندیعمه خانم م. قطع نکن-
 . رو ندارمیمن حوصله حرف زدن با کس-
  ؟يحوصله من رو هم ندار! چرا پسرم ؟-

 :  جاخوردفرهاد
 !  تلفن رو دست شما دادهی گوشوونهی پسره دنی دونستم اینم.  خوام عمه جان یمعذرت م-
  ؟می صحبت کني شه به هم چند کلمه ای ؟ میحاال آروم هست. زمی نداره عزیبیع-
-......... 
,  زحاتش به بار نشستهجهی اون دست داره حاال که نتیول,  خوام بگم حق با پدرته ینم,  پسرم نیبب-

 .اونو به همه نشون بده و بهش افتخار کنه
 ی با من رفتار مي طورنی که پدر استی نزای چنی و ايزی و آبروری موضوع مهموناصال, عمه جان -

 ی نمی ها فضولیالبته اگه بعض.  ها متوجه عدم حضور من نشدندیلیخ, چون به خاطر رفتن برق , کنه
 به هم ر برنامه روز جمعه عمو اسکندنکهی دونم فقط به خاطر ایم. شدی پدر هم متوجه نمیکردن حت
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 ی نمدی دونی پسرش رو به برادر و خانواده اش بفروشه ؟ خودتون خوب مدیچرا پدر با.ناراحته خورده 
 دست خانواده عمو يزیچ.  دونمی کار پدر رو نمنی الی دلیول.  کس از دستم ناراحت باشهچیخوام ه

 ؟ من که از هی خانوادگثرای موضوع سر ارث و مایآ, دی جبرانش کنم ؟ شما بگدیاسکند سپرده که من با
 نی به عرضتون برسونم ادیاگر هم موضوع بر سر رسم و رسوماته با.  خوام ی نمیچیروز اول گفتم ه

تا آخرش ,  رمی رسم و رسومات نمنی بار اری که زیکیمن .  نه حاالشهیرسمها مال صد سال پ
 ! ستمیوام
 حرفا و حرکات یبا بعض. ج و نه برنامه کرینه مهمان.  ندارملی مسانی به ايمن اصال کار, نیبب-

 تو پسر ی بهت بگم ناسالمتنوی خوام ای میول,  تند رفته یلی دونم خیم. ستمیپدرت هم موافق ن
 ی مار رفتينجوری ای باشهی بقي الگودی تو که بایوقت. ی همه هستزینو چشم و عز, بزرگ خانواده 

 که از شما جوونا يزی خوام بهت تبگم ما بزرگترا تنها چی شه داشت ؟ من می می چه توقعهی از بقیکن
 .می خوای ازتون نمیچی هگهید.محبت و احترامه, میانتظار دار

 به نظر و فکر نمی بی می وقتیول.  کنمی احترامی بهی خوام به شما و پدر و بقیمن دوست ندارم و نم-
 تونم تحمل ینم,  شهی نملیارزش قا بچه هم هی من به اندازه ي برایوقت,  شهی داده نمیتیمن اهم

 !  کردکاری با من چهی بقي که جلونیخودتون شاهد بود. کنم
 از من نویا.  ی عقب بکشدی که نباادی دادو فرهیبا .  دونستم ی منایپسر خوب من تو رو محکم تر از ا-

 دارم نویالبته ا!  با تو مخالف باشنای اگه تمام دنی حتی بجنگدی به هدفت بادنی رسيبرا,  ریگوش بگ
 رو لی هم همه مساحاال. ي دی احمقانه انجام نمي و فکرا و کارای دونم عاقلی گم که میبه تو م

 پسر خوب هیفردا هم مثل . ارهی رو برات بلتی فرستم که ماشن و موبایاالن فرامرز رو م. فراموش کن
من پدرت .  ی هم فکر نکنلی مساهی و به بقیارت باش در کشرفتی به فکر پدیتو االن با. برو سرکارت

 !  در فشارهیلیاز طرف خانواده عموت خ,  ندارهریاون هم تقص.  کنمی میرو راض
 من دیاز قول من به همه بگ, دی زنی دونن شما حرف اول و آخر و می عمه جان ؟ همه ميچه فشار-

 .........دیبا مهش
 به نوبه لی مساهیبق. ی که تو با خانواده قهر نکننهیمهم ا. ستی موضوع اصال مهم ننی پسرم انیبب-

اون . اری و از دل پدرت دربجای اای سر بهی مارستانی فردا بعد از بیاگه دوست داشت.  شهیخودش حل م
 شیپ. رهی گیم  بهت سختنیبه خاطر هم. ازت توقع دارههی از بقشتری دوست داره بیلیچون تو رو خ

 .مونهی پشیلی باهات داشته خکهیار خودمون باشه از رفت
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 !  آخه عمه جان-
 . نندازنی زمرزنوی من پيرو. اری بهونه نگهید-
 .دی شما بگیچشم هرچ-
 .فردا بعداز ظهر منتظرتم.پس فعال خداحافظ . قربون تو پسر خوب برم -

 :  زد و گفتي فرهاد لبخنددنی در آشپزخانه بود که با دیهست
 . خوادی میلی آقا فرهاد ؟ عمه خانم خاطرتو خيمهره مار دار-

 : دی خندفرهاد
 از راه دهیحاال د. اون معلم پدره!  رزنهی همون پادی که بهش نميزیتنها چ!  رزنی گه پیبه خودش م-

 اون اتاقش ي ملکه توهیمثل .  گرفته شی در پزویراه مسالت آم,  رسنی نمیی به جايخشونت و تند
 . براشهیپدر هم که خونه شاگرد خوب,  کنه ینشسته و دستور صادر م

 عمه خانم با نیحاال چطور شده ا.  سرشو گرم کنهي جورهی دی بایی کنه ؟ اونم از تنهاکاریخوب چ-
  کنه؟ی میخانواده تو زندگ

 داره که به گهی ديپدر چند تا خونه و ملک و باغ و آپارتمان جاها.  خونه در اصل مال عمه خانمهنیا-
 چون هم عمه خانم یول.  از اونجاها برم که البته من قبول نکردمیکی کرده بودبه شنهادیمن پ

 جدا عموها دوتا. شدنیکیاز روز اول با عمه خونه , رهی جو مهی دوتا آبشون تو نیتنهاست و هم ا
 که هیبرات گفتم که استاد دانشگاه بوده و چند سال.  فقط سرش تو کتاباشهاری کنن عمو اسفنی میزندگ

دخترش هم مثل .  هستنونی و کتای آزارشون همونه که بچه هاش کامیب. خودشو بازنشسته کرده
زن عمو . هینشجواالن هم در کرمان دا. ستی رفتن و تو جمع بودن نی اهل مهمونادیز. خودش آرومه

 یول. ه کنی همه اونا شلوغ پلوغ مي رفته ؟ به جای به کی کامنی ادونمی نمیول, نطوری هم همنیپرو
 داشته باشه ی مشکلیهر کس!  هیتا دلت هم بخواد مهربون و دوست داشتن.ستیاعصاب خرد کن ن

عمو , اریاسفند برعکس عمو!  ادیالبته اگه از طرف خوشش ب.  حل مشکلش ي آماده است برایکام
! معرف حضور هستند ...... و دختر خانمش هم که دیپسرش سع,  زیزنش روح انگ, خودش. اسکندره

 که از هی خانواده چنی ارهی دونم خمینم. زنی ری ساعت تهرون و به هم مهی ظرف یولشون کن
 دم خور هاشون باادی زیمعموال کس.  کم ندارنیچی خراب هي و فکرای و بد اخالقیشرارت و بد زبون

 ي خانواده دورنی کنن از ای می تونن سعیجا که مهمه تا اون.  به کارشون ندارن ي شه و کارینم
 .کنن
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  ؟ تا به حال ازدواج نکرده ؟یعمه خانم چ-
 بار نامزد کرده و به هم هی کنم یفقط فکر م, تا به حال که حرفش نبوده.  خبرم یواهللا من ب-

 . زنهی نمی رابطه حرفنی در ایکس.خورده
از !  کنن ی اطرافش با هم نامزد بشن و عروسيا که همه اش دوست داره پسرها و دخترهنهیپس هم-
 ! هی آدم جالبادی موردش خوشم منیا

  ؟ادیازش خوشت م,  کننی عالقه داره همه باهم نامزد بشن و عروسنکهی خاط ابه
 . نگاه کنندفونی زنگ باعث شد هردو به سمت آيصدا

 !  جوندی وببردت سر سفره عقد کنار مهشرهیبدو که عمه ات اومده حرفشو پس بگ-
 :  و گفتدی خندفرهاد

 تو سر و صدا هم ادی بدیشا, درو هم قفل کن ,  اتاقتيبرو تو.  بدهنمویفرامرز اومده ماش,  خانمرینخ-
 ! هاینکن
 . گوش بدمکی خوام موزیم-
 .شر به پا نکن,  خورده به نفع من شده هی تازه اوضاع یتو رو خدا هست-

 نگی در پارکیکام,  آورد و به دنبال اواطی را داخل حنیفرامرز ماش.ارد اتاقش شد و در را بست ویهست
 .را بست

 : به طرف فرهاد رفتکیبدون سالم و عل,  به محض ورودیکام
 ی هستی کگهیتو د!  درخت ي باالمی بذارمی کنسهی ماست هامون رو کمی بردیما با! بابا دست خوش -

 !  عمه خانم دوستت دارهنقدری که اي کنم مهره مار داری؟ فکر م
 : دی خندفرهاد

 ! ي انهی کردم هنوز در قرنطیفکر م. ی کنی کار می چنجایتو ا.  حرفو زد نی هم اگهی دیکیاتفاقا -
 قرق شکست و اجازه ورود شی ساعت پمی دادم تا باالخره نکی در کشياونقدر جلو!  ي داراریاخت-

 مشقا نیا, ي درسا رو کجا خوندنی امینی ببمی و اومدنی تو ماشدمی گفت پرانویز که جرفرامر. صادر شد
  ؟يرو کجا کرد

 : فرهاد با خنده گفت.  شروع به بشکن زدن کردو
  هم خوردم ؟دهی کشهیفرامرز بهت گفت -
  ترش ؟ایشور ,  بوديچه مزه ا, آره -
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 ! تلخ تلخ-
 :  به صورت او انداخت و گفتی تگاهیکام
 !  برات کردني چه فکری دونیتازه نم.  همه قربون صدقه ات برننی ارزه بعدش ای میول! واقعا -

 :  پرسشگرانه به او گفتی با نگاهفرهاد
  شده ؟یباز چ-

 :  به فرامرز زدی چشمکیکام
 !  جناب دکتر گرفتني برایمیبگو چه تصم, فرامرز-

 :  سرش را برگرداندفرهاد
 . شهی که دلم اشوب مدی رو هم نزني و نامزددی و مهشیهمانیحرف م. دیتو رو خحدا شلوغش نکن-

 : به طرف فرهاد آمدفرامرز
 طفلک همه اش سرش نیعمه خانم به پدر گفت ا, بعد از تلفنت,  کنهی شلوغش می کامنیا, نه بابا-
 باد ی بفرستش سفر بذار کمي چند روزهی,  نداشته ی درس و کار بوده و استراحت درست و حسابيتو

 . بخوره به سرش
 :  شد گفتی که هر لحظه بر تعجبش افزوده مفرهاد

  گفت ؟یپدر چ-
 :  را باال انداختشی شانه هافرامرز

اگه من . هواتو دارنیلیخ! خوش به حالت فرهاد. دی تونه بگه ؟ فقط خندی میدر مقابل عمه خانم چ-
 . مونمی آب و غذا می بکنم چند روز بي کارنی همچهی

 :  گفتي به ظاهر جدی با لحنیکام
 يالی ودیسر راه عمو بهادر کل,  هواتو دارننقدری ای کنی کار می بده چادیفرهاد سر جدت به ما هم -

 ! کالردشت رو داد به فرامرز که بهت بده
 

 : خندهری زد زفرهاد
 . ارزششو داشتدهیپس خوردن کش-

 : زدی در خانه چرخیکام
 فرار وونهی دي خانواده نی که از دست ای موقعخوامی؟ميدی اجاره م به منتوی اتاق خالنیفرهاد ا-
 . داشته باشمیکنم،پناهگاهیم
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 -: در را تکان دادي رهی دستگبعد
 پس چرا قفله؟-
 . برسونههی انجا نره،گزارش کارامو به بقیواشکی نفر هی نکهیاز ترس ا-
  شمال؟ي دست که نمک نداره،واقعا اون روز رفته بودنیحاال من شدم فضول؟بشکنه ا-
 ه؟ینه بابا شمال چ-
 .اومدی مای دريآخه صدا-
 .کنار فواره تو پارك بودم-
 تو نمی ببشه؟برمی نمدای پی موراکی خونه خوراکنی ايتو. و من باور کردمیآره ارواح بابات،تو گفت-

 ....آشپزخونه چه خبره
 :دی سوتش به گوش رسي صداي  بعد از داخل آشپزخانهي الحظه

 .... چه خبرهنجای انی ببایاوه فرامرز،ب-
 : آمدرونی بینی سکی با و
 ی چینی سنی ایفرامرز معن.ی گلم رز آتشهی گلدون با هیک،ی بشقاب ککیدو تا فنجون نسکافه،-
 دیای رو صداش کن بزی عزنیخوب ا.می فرهاد جون؟بد موقع مزاحم شدی باشه؟مهمون داشتتونهیم

 . هاشهینسکافه شو،بخوره،سرد م
 .دی بگودی دانست،چه بای سکوت کرد،نمفرهاد

 ؟یدهی چرا جواب نمزی عزيمن منتظرم پسر عمو-
 : به او انداختی نگاه کوتاهفرهاد

 . هاگمی بهت ميزی چهی به سرم ناذار،،سریکام-
 : گفتفرامرز

 . درز نکنهرونی در،به بنی از ایچی همیدی هم قول مه،مای چینی سنی اانیتو بگو جر-
 یکام.دیخندی و فرامرز هم مکردی به دست به فرهاد نگاه مینی سیکام. همچنان ساکت بودفرهاد
 :گفت

من که از .....شهی گوشت تنت آب مزمی فکرشو نکن عزادیز.هی برام کافی گرفتیهمون که الل مون-
 که میدی جا قول منی فرهاد،من و فرامرز همنیبب.... توئهي کاسه می نری زي کاسه ادونستمیاول م

 . شرطهی به ی ولمی کس نگچی به هیچیه
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 ؟یچه شرط-
 ه،نه؟ی خوبي شمال،چطوره؟معامله امیآهان زبونت باز شد،ما هم باهات م-

 .دی هم رسی خندهاش به گوش هستي آرام و بعد بلند و با قهقهه،صداد،اولی خندفرهاد
 :دیفرامرز پرس.کردندی هاج و واج نگاهش مپسرها

  معامله خنده داره؟نی اي؟کجايخندی چرا مهیچ-
  بشه؟یشما دو تا رو ببرم اونجا که چ. کنمدای برم آرامش پخوامیآخه مثال من م-
 هم با ي آشپز،تازهيخندی از دستم میکل. هاامی من هم باهات بستی خدا بد نزم،بهی عزيپسر عمو-

 .میدی دلمون صابون مالیما کل.تو رو خدا نه نگو...من،جارو کردن و ظرف شستن هم با فرامرز
 : سرش را تکان داد و گفتفرهاد

 .کنمی شما مي هم براي فکرهی شدم ی موقع راهرم،هری بگممی من اول تصمدیخوب حاال بذار-
 : با تمسخر گفتفرامرز

 . ناندازنی ما رو زمي من روزاره،جونیاوووو،حاال طاقچه باال هم م-
 . برسونههی گزارش کارامو به گوش بقنی خبر چآخه ممکنه کالغ-

 : بالفاصله گفتیکام
 ياگه واقعا خبر.می با تو بوديدیتاا حاال که د.میتازه،نترس من و فرامرز،هواتو دار.کالغه غلط کرده-

 و فرامرز و شبنم هم مایمن و س.می شمال رو با هم بري برنامه نی اای،بي سر دارری رو زیهست و کس
 . بفهمهی کسمی نذارمیدیقول م.گذرهی هم خوش می و کلامیم

 : را باال انداخت و گفتشی ابروهافرهاد
 ؟يکردی کار می دو تا و نامزداشون اونجا چنی نره خر با اي توگهی پدر نمنی بشم،همیخوب اگه راض-

 : فورا جواب دادفرامرز
 گمی نمگهید.خوندیکتاب م بود و دهی گوشه دراز کشهی فرهاد طفلک همهاش گمیدم،میمن جوابشو م-
 . بوددهی هم پهلوش دراز کشیکی

 :دی خندفرهاد
 .زنمی من فردا بهتون تلفن مدی بردیحاال پاش-

 : رفتن از در،گفترونی در حال بیکام
 م؟ی ببندم،چمدونامونیپس بر-
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 : او را به طرف در هل دادفرهاد
 .شهی می چنمی فردا ببد،تایریاز رو که نم-

 . بشکن زنان دست فرامرز را گرفت و رفتیکام
 : رفتی در بسته شد،فرهاد به سراغ هستیوقت
 . تو هچلی منو انداختی حسابیی کذاینی سنی اوونه،بای دختر درونی بایب-

 : با خنده در را باز کرد و گفتیهست
 .گمی کنه نه نمي عوض شد،اگه از من خواستگاره،نظرمیعجب پسر باحال-
 .ارهی نظر داره،چشماشو از کاسه در می به کامی نامزد داره، که اگه بفهمه کسهی،يفکر کرد-
 باهوشه،از یلی خی،ول.رسنی مهوی دو تا نی ادونستمیچه م. رفته بود نسکافه درست کردمادمیاصال -

 د؟یکجا فهم
 : با تمسخر گفتفرهاد

 با دو تا فنجون ینی سکی خورده،دهی کشی مرد مجرد عصبانهی ي آشپزخونه ياصال معلوم نبود،تو-
 .رسهی به فکرش نمیچی هچکسی شاخه گلم رز،اصال ههینسکافه و 

 :دی دوباره خندیهست
 .سرد شد.می نسکافهها رو بخورمی خوب،بریلیخ-
 ؟يدی شمال رو فهميبرنامه . از اعزا در آوردنیزحمت نکش،جفتشون دل-
 .دمی شنییزای چهیاره -
 .می بشمارمتی دمو غنال،فعالی ودی کلنمیزنن،ای مي نرم کردن من دست به هر کاريبرا-
 . داشتمي پدرنیکاش من هم همچ.هی پدرت مرده بدیگیبعد تو م-
 : گفتیفرهاد با ناراحت. حرفش را خوردي هیبق
 ؟ي مهربون تر سراغ دارياز من پدر.يباز که شروع کرد-
 هی،یمی مهربون و صميواده  خانهی.یدونی نمتویتو قدر زندگ.کنمی مي وقتا بهت حسودیفرهاد گاه-

 . عمه ات که انقدر هواتو داردیحت....پدر خوب،مادر،برادر،پسر عمو
 من به تو ي عالقه زانی می که منو دوست دارن وقتنای اي ،همهي دارشویخوب تو عوضش اصل کار-

 .شنیرو بدونن،عاشقت م
 . نکن فرهادیشوخ-
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 یراست.می داغ بخوري ما نسکافه ستی امروز قرار ننکهیمثل ا.. کردخی نسکافه نی ا؟بازي ایچه شوخ-
  کالردشت؟می هفته برهی یموافق

نه بابا دنبال درد سر که -م؟ی و فرامرز رو نبریکام-.خوب اره-؟ییتنها-.هی دنج و خلوتاری بسيجا
 .رهی گردنمو بگیشرش حساب. درز کنهیی جاترسمی ممی را رو ببرنایم،ایری مییخودمون دو تا.ستمین

 ؟ي ندارنانی بهشون اطممگه-
 .ستمی اون دوتا مطمئن نارن،ازی هم مان،نامزداشونی تنها که نمی دو تا چرا،ولنیبه ا-
 م؟یافتی راه می فردا چه ساعتی تو بگیباشه هر چ-
 .ی هستیتو که بدتر از کام-
 رو خدا ،توي بدری گیکی به يخوایتو امروز م.زنمی نمی حرفگهیاصال من د.می بریگیخوب خودت م-

 . من نباشمیکیاون 
 ؟ي کردي شام چه فکريم،برایباشه باشه تسل-
 . ندارمي آشپزي حوصله یچیه-

 مرو؟ی نای يخوریاملت م.کنمی مي خودم آشپزباشه
 .تزایپ-

 .ستمی قلمو بلد نهی نی ادیببخش
 .ی نکنلهی به من پگهی تا ديخری دو تا ميریم. هستی فروشتزای پهی ابونیسر خ-
 .می و شا م هم بخورمی بزنی قدمهیپس حاضر شو -
 
 

بعد به منزل پدرش . رد کردی زد و ده روز مرخصمارستانی به بي سرکی روز بعد فرهاد صبح
 .دیکشی مپی نشسته بود و پمکتی نيبهادر خان در باغ،رو.رفت
 يستش را روفرهاد د. تکان دادشی برایفرهاد دست. خانم هم در اتاقش پشت پنجره نشسته بودعمه

 . بهادر خان گذاشتيشانه 
فرهاد . جواب ندادیبهادر خان برگشت چپ چپ نگاهش کرد ول.سالم پدر اومدم معذرت بخوام-

 درد ناك یلی خدی که زدي ادهیالبته کش: که پدر زده بود گذشتي ادهی کشي جايدستش را رو
 .دی دوستم داریلی خدمی فهمیبود،ول

 . ندارمي با تو کارگهی د،مني خود اومدیب-
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 .نمی کنارتون بشدی اجازه بدیباشه،ول-
 : خان باز هم سکوت کرد،فرهاد کنارش نشست و گفتبهادر

 با ادی مادتونی.دی دور استخر رو تازه کاشته بودي درختانی شده،اون موقع که بچه بودم ایعجب باق-
 .آوردمی تازه رو از جا در مي و نهالهازدمیتوپ فوتبالم م

 بودم که نیعاشق ا.کردمی و فردا ش دوباره همون کار رو مرفتمی از رو نمدیکردیر دعواام م چقدهر
 .خوردی هم به اونا مشهی نه،که همای شهی از وسط نهال رد منمیتوپ رو از دور شوت کنم بب

 بره از تو آب درش کردمی می رو راضی تو استخر با هزار مکافات مش تقافتادی دفعه هم که توپ مهر
 .شدمی خسته نمي بازنی دونم چرا از اینم.ارهیب

 . بود و چه زود گذشتییچه روزا-
 . هاشی و ناا خوشهای خوشي همه با
  هم داشت پدر؟یناا خوش-

 . خانواده شده باشهی که باعث ناراحتادی نمادمی ی مهمزی که چمن
 .ستی آن نانی در جری بود که کسلی از مسأیچرا بعض-
 . رحمهی بیلیروزگار خ.. بفهمهی کسمی اومد و نگذاشتشی ما بزرگ ترها پنیب

 توی و زندگشهی به طوفان ملی تبدکی گردباد کوچهی یکنی و آرامش مشی احساس آسایلی که خیموقع
 کابوس بوده و هی یکنی که فکر مگذرهیانقدر راحت م....گمیروزگار رو م.گذرهی میول.کنهی و رو مریز

تند و تند  سالها با بزرگ شدن بچهها. دوري خاطره مال سالهاهی شهیم.اصال اون اتفاق اصال نفتاده
 .شنی عوض مشنی بزرگ میهمون طور که بچهها وقت..شهیعوض م

 در سفر و بر شهیهم. خلبان بشمخواستیمن دلم م.می داشتی بخصوصياون موقع ما بچهها آرزوها-
 . و شدم پزشکنی زمي دست روزگار منو نشوند رویفراز آسمان ها،ول

 کنم که مزاحم ی زندگي کردم طوری سعشهیهم. خدمت به مردمهکنه،جفتشی نمی فرقهی اصل قضدر
 . و ناراحت نشهری از دستم دلگی نباشم،کسیکس
 طبق نظر شما عمل کنمی ميهر کار. با شما راحت صحبت کنمتونمی چرا نمدونمی پدر نمیول

 .شهیکنم،نم
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 من و عمه خانم و ي که در رگههای توئه،همون خوني که در رگههاي هی به خاطره خوننیا-
 کاره و به نظرات نی درستتریدهی که انجام مي کاریکنی فکر منکهی و اهی با بقتی جور ضدهی.اسکندره

 .یدهی نمتی اهمگرانید
  نه مخالفشون؟دی باشهی و موافق بقدی اصالحش کندیکنی نمی چرا سعد،پسیدونی منویخوب شما که ا-
 ؟ي کردیتو سع-
 . کارام اشتباه باشهکنمیمن فکر نم-
 .م،درستهیریگی که میمی هر تصمای میکنی که مي هر کارمیکنیخوب ما هم فکر م-

 : با خنده گفتفرهاد
 .برم خودمو آماده کنم.می باشي بعدي منتظر دعوا دیپس با-

 : دست به پشت فرهاد زد و گفتدی خان هم خندبهادر
 .شهی کمتر سر و صدا به پا مينجوری؟ای بچهها تابع ما باشهی مثل بقیکنی نمیچرا سع-
 متخصص خون هی با نیخوایم.... عوض شهدیاونه که با....فکر کنم موضوع اون خونه.... هانیببخش-

 صحبت کنم؟
 :بعد گفت. بهادر خان بلند شدي خنده يصدا

 . را با ما بخور،ناهاریزنی ذوق من نمي و تویکنی نمی بافی داخل اگه دوباره منفمیبلند شو بر-
 . کنم تابع شما باشمی سعخوامیم.دی حاضرم،منتظر بودم ازم دعوت کنلیبا کمال م-
 .هی من کافي برای کنیهمون که سع-

 با هم ی پدر و پسر حسابدندیدی منکهی قبل از ای منتظرشان بودند و از ساعتي در سالن غذا خورهمه
 .گرم گرفته اند،خوشحال بودند

 :دیبعد از ناهار بهادر خان از فرهاد پرس.رامش صرف شد در آناهار
 ؟ی گرفتیمرخص-
 .کنمیاحتماال فردا صبح حرکت م. گرفتم تا آخر هفتهیبله از امروز مرخص-

 : با انگشتان دستش گفتي در حال بازفرامرز
 .می کنتی همراهمیتونیم،می نداری کار مهمی و کام،منیکنی مییفرهاد جان اگر احساس تنها-

 :دی خندفرهاد
 .برمی لذت میینه ممنون من از تنها-
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 .دندی پنهان نماند و همه خندهی بقدی که از ددی خط نشان کششی به او رفت و براي چشم غره افرامرز
 . به عمه خانم زدي بعد از ناهار سرفرهاد

  کنیسع. خوشحالمیلی خي کردی با پدرت آشتنکهیاز ا.يممنونم پسرم که به حرفم گوش کرد-
 .ی انقدر مهربان و با محبت باششهیهم
 دو کلمه با هم حرف امی چرا تا مدونمینم. با شما راحت ترم تا پدرد،منی هر چه بگیعمه جان ول-

 .شهی دعوامون ممیبزن
 يخوای تو نمکنهیفکر م. طور مننیره،همی طبق قانون و مقررات انجام بگزی همه چخوادیبهادر م-

 .شهی باعث کدورت و جر و بحث منی و همی کنی زندگنجایطبق مقررات ا
 گذارمی تون احترام مدیمن به عقا. پدر باشمای مخالف شما خوامیمن نم.ستی ننطوریعمه جان،اصال ا-
  نشده؟یمی قدیلی رسم و رسومات خنی به نظر شما ایول
 .میکنی می زندگمی رسومات دارنیما سال هاست که طبق ا-
 .یکنی مطمئن باش ضرر نمی انتخاب کنتوی زندگریس ادب و رسوم منی هم اگه طبق اتو
 ي که برادی موضوع رو بدوننی ادی بایول.دی من هستی شما فقط در فکر سعادت و خوشبختدونمیم-

 منطبق نجای بخوام چند روزه بخوام خودم رو با رسم و رسومات انجای از ايمن سخته بعد از سالها دور
 . هستمتون دی من مخالف عقادی شما فکر کنخوادی وگرنه من دلم نمخوادی زمان می مساله کمنیا.کنم

 کن زودتر خودت رو با ما همانگ یپس سع. شکر دارهي جايدی رسجهی نتنی که به انیخوبه هم-
 شما جوونا رو به اریاگر اخت.میستی نی بدون که ما دشمن کسنمیا. خودت هم بهترهي ندهی آيبرا.یکن

 .دیری مراههی و به بدی کندای راه خودتون رو پدیتونی نممیدست خودتون بد
 ارم؟ی براتون بدی دوست داری چی سوغاتیراست.کنمی خودمو میچشم عمه جان،سع-
 . زبون خوشهی اخالق خوب و هی-
 

  8 فصل
ناهار را در .  جاده شدندی راهی نزده بود که فرهاد و هسترونی شهر بيوارهای هنوز از پشت ددیخورش

 عباس آباد به طرف کالردشت به راه ي قدم زدند و بعد از راه جنگل هاای کنار دریچالوس خوردند، کم
 .افتادند
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 ي کوتاه آن را محصور کرده بودند، از روبرو چشم اندازي که شمشادهابای زیاطی با حیمی قدییالیو
 يرودخانه ا.  شدی می منتهیب به جنگل سبز و انبوه تپه داشت و از عقنیی پازی به دشت دل انگبایز

 . بودسری می چوبی پلي کرد که عبور از آن فقط از روی عبور مالی ونیاز وسط زم
 پل ي بند نبود، دست فرهاد را گرفت و از روشی پاي لحظه روکی ی که از خوشحالی بعد، هستروز
 ی که به گوش مییتنها صدا.  رودخانه بسته شده بود، به جنگل زدندنی که با طناب به طرفیچوب
 الی خوردن ناهار به ويبرا.  شاخ و برگ درختان و غرش رودخانه بودي آواز پرندگان در البالد،یرس

 نی پدر و عمه خانم چننکهیفرهاد از ا.  شدندریبرگشتند و بعدازظهر، دوباره به طرف دشت سرسبز سراز
 طی در کنارش در آن محی خوشحال بود، با بودن هستاری بودند، بسدهی تدارك دشیبرا را يبرنامه ا

 . کم نداشتيزی چگری و آرام، دبایز
 
 

 یسه روز از رفتن فرهاد و هست.  جواب ماندی و فرامرز چند بار با فرهاد تماس گرفتند که همه بیکام
 ردیفتن اجازه شبنم با او تماس بگ با فرامرز قرار گذاشت که به محض گریشب قبل کام.  گذشتیم

 که از کار خود یامآن روز قبل از ناهار به راه افتادند، ک.  کالردشت شوندی راهمایتا به اتفاق او و س
 : راه گفتانی و خوشحال بود، در می راضاریبس
 فرهاد دی سؤال کرد بگیهر ک. دی بروز نديزیبچه ها، ممکنه فرهاد تنها نباشه، حواستون باشه چ -

 .تنها بوده
 : دی پرسمایس
  شه؟ی ناراحت نممی اگه برست؟ی که فرهاد اونجا تنها نیتو مطمئن -
 از کارش سر دیمن با. هیمعلومه خبرائ!  شدهیی پسره چند وقته هوانیا. ستیمن مطمئنم که تنها ن -

 !رمی و سر بزنگاه مچش رو بگارمیدر ب
 : و گفتدی خندفرامرز

 . بکنهدی چه کار بای دونست از زور فضولی نمی چند روزه کامنیا -
 فرهاد رو ی کای ی چنمی خوام ببی رو از من پنهون کنه، من مي نتونسته رازیتا حاال کس. آره بخدا -
 . خوام رابطه ام با فرهاد خراب بشهی کرده، فقط خواهشاً همه مواظب باشن، چون نمينجوریا

 با فرهاد گری بار دکی ی کامالی وکینزد. دندی رسالی در حال غروب بود که بچه ها به ودیخورش
 . خاموش بودلشیتماس گرفت، اما موبا
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 !هی دختره چه شکلنی انمی خواد ببی دلم میلیخ -
 : گفتشبنم

 . پسر اومده باشههی با دیشا -
 : خندهری زد زیکام
 ! کلفت رو همراه خودش آورده باشهلی مرد سبهی ستی ندیآره، از فرهاد بع -

سکوت همه جا را .  خوردی از داخل به چشم نمي نورچی هی بود، ولالی ونگی فرهاد در پارکلیاتومب
 :دی کشی به آسودگی نفسیکام. فرا گرفته بود

 شمال سر از جنوب در يهمه اش نگران بودم فرهاد ما رو سر کار گذاشته باشه و به جا! شیآخ -
 !آورده باشه

 بود، بلند کرد و ی صندلي را که روي ژاکت دخترانه اروزمندانه،ی پی و با حالتستادی تراس اي روفرامرز
 .دخترها که هم به داخل رفته بودند، با خنده برگشتند.  نشان دادهیبه بق

 طرف رو در لی دختر اومده؟ تمام وساهی فرهاد با ي حدس زدي چطور؟ی هستی کگهی تو د،یکام -
 .میدی اتاق دکی

 من جانماز آب ي برانقدری تا ارمی آداب رو بگي دکتر مبادي آقانی که مچ اتهیقع مونیحاال بهتر -
 ! کننی رودخونه دارن شنا ميغلط نکنم االن تو! نکشه
 : با تمسخر گفتفرامرز

 ! آبي سرد، زده به سرشون برن توي هوانیآره با ا -
 ری گذشتند تا رودخانه را زی صخره مکی از دی باالیپشت و.  ها به طرف رودخانه به راه افتادندبچه

 را یفرهاد دست هست.  شدی مدهی رودخانه بسته شده بود، دي که رویاز آن باال، پل. نندی ببشانیپا
 که در ي صخره انار از کدی دانست فرهاد بای که میکام.  گذشتندی پل ميگرفته بود و آرام آرام از رو

 توانست رد شود، بگذرد، ی نفر مکی درآمده بود و فقط کی باریاثر احاطه درختها، به صورت تونل
 خورد ی بودند که شاخ و برگ مقابل تکانی تونل درختيوسطها.  به طرف تونل به راه افتادهیهمراه بق

 : شدخکوبی در آمد و از تعجب بر جا می کاميو فرهاد جلو
 ی آرومت نمی فضول دونستم حسی م؟ی کنی چکار منجایتو ا!  پسری هستیعجب خرمگس مزاحم -

 .ذاره
 : بود، اشاره کرد و گفتی به دست فرهاد که در دست هستی خنده، کامری زدند زهی و بقیکام
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 اونجا ال،ی ومی برگردنیای زود بومده،ی ننجای ای نشده و خرس و پلنگکیتا هوا تار! زی عزيپسر عمو -
 !می کنیبا هم مذاکره م

 : سرش را تکان داد و گفتفرهاد
 .می رد بشمی تا ما هم بتوندیشماها برگرد -

 : برگشت و گفتی به طرف هستبعد
 ! کنممتی اتاق قاي تونم توی نمگهید -

 :دی خندیهست
 . دو شب مهمانت باشمیکی ي و تو از من دعوت کردمی تازه با هم آشنا شدمی گیم.  ندارهیبیع -
 باشه تو ادتی.  برهنیب خوش از گلوم پائ آهی ذارن ینم!  قوم فضول چه کار کنمنی دونم با اینم -

 ایحاال ب... ي عموت بودشیقبل از اون هم پ. می تو فرودگاه با هم آشنا شد،ي اومدسیتازه از انگل
 .  دنبالمونادی پسره منی امی کنری دم،یبر

 : به همراهانش گفتیکام
 رو به اون رو نی که فرهاد از اهی چه جورهی سر کار عِلنی انمی خواد ببیدلم م. انیدارن م! بچه ها -

 ره،ی دستشو بگينجوری پسره انی ارهی می بدبخت مدی چطور دستشو گرفته بود؟ اون مهشدیدید! شده
 !هی استثنائزی چهیحتماً 

 !ی الك تند آبهیناخناش به اندازه انگشت من بود، با ... دمی اون دختره رو دي آن پاهیمن  -
 :  هم گفتیکام
 ! زنم به چاكی بود من شبانه مينجوری و لوس نباشه، اگه اي افاده ايخدا کنه از اون دخترا -

 : با خنده جواب دادفرامرز
 !فتهی نداشت دوره راه بیاجی احتگهی دم دست فرهاد بود، دی لوس و از خود راضهیوگرنه . فکر نکنم -
 : به پشت سرش کرد و گفتی نگاهمایس
 .انی دارن مس،یه -

 دانست یم.  زديفرهاد لبخند.  آمد، بچه ها سالم کردندرونی درختها بي موقع فرهاد از البالنیهم
 سالم یهست.  آوردرونی را گرفت و او را از پشت درختها بیدست هست. نندی را ببیآنها منتظرند تا هست

 چشم از او بر و  شدرهی خی به هستری بود، مات و متحستادهی که جلوتر ایکام. کرد، همه ساکت شدند
 :دی و فرامرز هم جلوتر آمدند و به او زل زدند، فرهاد خندمایشبنم و س.  داشتینم
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  چرا خشکتون زده؟د؟یدی رفته؟ مگه جن دادتونیآداب معاشرت  -
 

 : به تته پته افتاده بودیکام
 ؟...هیچن چ...چن...سالم...س -

 :دی قاه قاه خندفرهاد
 . دست و پاشو گم کردهی کامنمی بی که مهی بارنیاول -

 : آنها کردیفرهاد شروع به معرف. دی هم خندیهست
 نامزد فرامرز رم،شبنمی من،فرامرز برادر آروم و سر به زي شلوغ و پر سر و صداي پسر عموی کامنیا -

 !ی هم هستشونی،ای نامزد کاممایو س
 : با همان حالت تعجب زده گفتیکام
 اسم ،چهیهست.  برهی می به زنده بودن و زندگی خانم،پنی ادنیواقعا که آدم با د -
 روبرو ي ملکه انی همچهی با دی دونستم بای اگه مم،ی اسپرت دارپی حضرت،ما تاین،علیببخش!ییبایز

 !دمی پوشیبشم،حتما فراگ م
 : با تمسخر گفتفرهاد

 !پسر عمو زبونت باز شده ها -
 : گفتیهست

 د؟ی موافقي فنجون چاهیهمه با . الی وي تومی بردیاگه موافق.  شهی مکیهوا داره تار -
 . دور شدندي آن دو را گرفت و سه نفري و بازوستادی و شبنم امای سنی بشنود،بی قبل از آنکه جوابو

 شانه ي روای شد و ضربه کی کرد،نزدی بود و به دخترها نگاه مستادهی که همان طور ای به کامفرهاد
 :اش زد

 !ی گرفتی شده نطقت کور شده؟به قول خودت اللمونیچ! کنشیپسر عمو،چشماتو درو -
 : به روبرو گفترهی خیکام
 ؟ي کرددای رو از کجا پي ملکه انی همچهی؟ی هستی کگهیتو د!بابا دست خوش -
 ؟ی کنی نداره به ما معرفيزی،چي خاله ا،دختریی عمو،دختري رو خدا ،خواهرتو

 : با خنده گفتفرهاد
 ! طلبتگهی نفر دهی ي رو روشن کن،دختر خاله و دختر عمومای سفیتو فعال تکل -
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 تو بودم عمه و عمو بهادر رو از يمن اگه به جا! چند وقته زده به سرتنی فرهاد ايواقعا حق دار -
 کارو کنم؟اصال پامو نینه،چرا ا.  بردم اونجای رو مهاییبای سرآمد زنی کردم و ای مرونیاون خونه ب

 !نندیتری پشت ومونی مشت مهی هی داشته باشه بقی صنمنی همچهیدم  آی ذاشتم وقتیاونجا نم
 :دی خندفرامرز

 دای رو از کجا پیفرهاد واقعا هست. ی الحق که راست گفتیول! تو رو گرفتهی حساب،جویکام -
  دست دخترها رو گرفت و برد؟ي چطوريدید. ستی و لوس نری خوشگله،اصال هم خودگیلی؟خيکرد
 : راه افتادیکام
 ! کجا رفتییبای ملکه زنی انمی ببمیحاال بر -

 . وارد اتاق شدینیری ظرف شکی با مایس.  در آشپزخانه بودنددخترها
 . کنمی مي دخترم بهت حسودهیمن که . فرهاد خوش به حالت!  ماههکهی تهی -

 : هم ادامه دادشبنم
 ! و نگاش کنهنهی خواد فقط بشیآدم دلش م! چقدر خوشحال و خانمهيوا -

 ی کمر مي اش تا روی بلند و مشکيموها. همه به طرفش برگشتند.  وارد سالن شدی موقع هستنیهم
 سبز ي انداخته بود و چشمهاال،گلی داخل وي اش بر اثر گرمای مهتابیضی بیصورت مهتاب. دیرس

 : او انداخت و گفتي به سر تا پای نگاهیکام. دندی درخشی مشیبایز
 ! دارهازی نیلی کن،خی چشم پزشک معرفهی جان رو به  تهران شبنممیفرامرز ،رفت -

 : با اعتراض گفتشبنم
  داره؟يرادیچرا مگه چشمم چه ا -
  هم زده باشه؟ی سانت باشه و الك آب10 که يدی رو دشونی ايتو کدوم ناخن پا -

 : و گفتدیفرهاد خند.  به فرهادی کرد و نگاهشی به پاهای نگاهیهست
 .ستی نشی اصوالً اهل آرایهست -

 : در جواب گفتیکام
 ! هم دست هه ملکه ها رو از پشت بستهي جورنیهم.  ندارهشی به آرايازین -

 : اعتراض کردیهست
 خودم قفل ي اتاق و در رو روي رم توین،می نگام نکننقدریتو رو خدا ا!نی کرددایحاال سوژه پ! بابايا -
 ! کنم هایم
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 : را باال بردشی دستهایکام
 ! زنهیمثل ما هم حرف م... گم فرهادی من،یشببخ. چشم،چشم -

 : پر غرور گفتی با حالتفرهاد
  اومده؟ي اگهی دي از کره ي کرد؟فکریپس چ -

 در حال شستن یهست.  انداخترونی به بیاز پنجره نگاه.  شرشر آب شدي از صدای روز بعد،کامصبح
 .تراس بود

 ؟ي شدداری بي زودنی به ا،چرايدی از همه خوابرتریدختر،تو که د -
 . بشن صبحانه رو روبراه کنمداری بهی بقنکهی قبل از ار،گفتمیصبح بخ -
 . کمکت کننانیبذار دخترها ب -
 .  جاده،نون تازه بخرمنیی خوام برم پایتازه م.  ندارهي که کاردنی صبحانه چزی مهی -
  فرهاد پسر عمو مرده کجاست؟نیپس ا!؟ییتنها -
 .  رمیودم مخ.  نکندارشیب. گناه داره -
 ؟ي ذارم تنها بریمگه من م -
 . خوبهیلی خي روادهی پيهوا برا.  کنمیتعارف نم -
 .می با هم بری شیپس اگه ناراحت نم -
 .برم ژاکتمو بپوشم -

 : که راه افتادند،فرهاد پنجره را باز کردی و کامیهست
 ؟ي من خوابم زود دختره رو قُر زديدیتا د!ی سوءاستفاده چی کاميآها -
 .می ؟بذار ما به کارمون برسيبابا تو چرا خواب ندار -
 . کنم های مداری رو بمای رم سیاالن م -
 . من دردسر درست نکنيسر جدت برا.  خودت برواینه تو رو خدا،اصال ب -
 ! باشهزی مي گردم نون تازه روی بر مرم،تای دوش بگهی رم یمن م -
 
 

* * * * * 
 
 ؟ي چند وقته با فرهاد آشنا شدیهست -
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 به یبعد هم وقت. برخوردم که فرهاد کمکم کردی فرودگاه به مشکليتو. ستی نشتری دو ماه بیکی -
 . کرددای ادامه پمونی اومدم دوسترانیا

  فرهاد بخاطر تو چند بار دردسر درست کرده؟ی دونی مچیه -
 . گفتهییزهایالبته راجع به دخترعموش چ. خ گی نميزیبه من چ.  باشهينجوری خواد ایاصل دلم نم -
 دی در واقع مثلث عمو بهادر و عمو اسکندر و عمه خانم اصرار دارن که فرهاد با مهشیعنیبزرگترا، -

 .ازدواج کنه
 د؟ی مادر فرهاد و مادر مهشای تو ؟پدری چهیبق -
 خانمها هم هی از عمه خانم،نظر بقری ده،غی نظر نمي موردچی هي توچوقتیه!یچیپدر من که ه -
 ! گرفته شدهمیتصم. ستنی ني نداره،اونا کاره ایتی اهمچیه
 .رهی بگمی خودش تصمي برای ذارن کسید،نمی دارییخانواده زورگو -
 با اجازه پدر و مادر دی بامی بخورمی خوایآب م.  ندارهی ما مفهومي خونواده ي حرفها تونیاصال از ا -

 ! کننی می کار هم فضولي توم؛همهی داری گرمیلی خيخونواده . در و عمه خانم باشهو البته عمو بها
 :دی خندیهست

 د؟ی کنی موقع اظهار نظر نمچیشماها ه -
 .رهی گی نملی تحوی کسیعنیم،یجرأتشو ندار -
 ؟ی باشی پسر با دل و جرأتدیتو که با -
 ! خل و چلي ده،همه اسممو گذاشتن پسره ی نمتی اهمی کسی زنم ولی میمن حرفهامو با شوخ -
 .ی هم باهوش و زبل باشیلی خادیاتفاقا به نظر م.ستی نينجوری اصال اي وايا -
  نظرشون عوضدی منو کرده شافی مثل تو تعریاگه بفهمن خانم. دستت درد نکنه -
 

 ! بشه
 
 تو رو دوست داره، شتری مقدار برام حرف زده و از همه بهی شما ٔ◌ فرهاد راجع به همهگمی مينه، جد-

 . ینانی رازدار و قابل اطمگهیچون م
 
 که تو رو از میدی رسجهی نتنی به ایول!  رو رفع و رجوع کنههاشی باشه که خرابکاریکی دیآره خوب با-
 .  دوست دارهشتری بهیبق
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 : دی باز هم خندیهست

 
 . ی از خودش بپرسدی بادونمی نمنویا-
 
 اگه نی ادب معروف شده، بنابر اي و مبادلکردهی و تحصتی عاقل و با شخصي ما، به پسرونیفرهاد م-
 !  باشهونی عالقه به تو در مي پادی زده به سرش و به قول معروف شورش کرده، باهی مدتهی مینیبیم
 

 و چند نان داغ گرفتند و دندی رسیبه نانوائ.  بشوداتی وارد جزئادی زخواستی سکوت کرد نمیهست
 : دی پرسیدر راه باز گشت، هست. برگشتند

 
   ازدواج کنه؟دیچرا اصرار دارند فرهاد با مهش-
 
 پسر عمه با دختر ای باشه مثل دختر عمو با پسر عمو و یلی فامدیدر خانواده ما رسم که ازدواج با-
وقت ما چند متخصص مربوط به امور  اول نباشه اونٔ◌ درجهلی در فامی پسر مناسبایاگه دختر !ییدا

 ی کنن و عروسادی تا به بخت بر گشته رو پارنی و تا هفت پشت خانواده رو در مرنی که ممیازدواج دار
 شدن تا جیاالن هم همه خانواده بس.  بزرگ نشهادی که خانواده زنهی نظرشون اکنمیفکر م. راه بندازن

. دارنی بر نمهی مشکل حل نشه دست از سر اونا و بقنی و فرهاد رو راه بندازن و تا ادی مهشیعروس
 ي تا بخوای ولراثی و مرث ای و با کالس و صاحب کلبای زته،ی هم کم شخصدیالبته فکر نکن مهش

 عاشق فرهاده، اگه دی که فرهاد دوستش نداره وگرنه مهشنهیموضوع ا! یلوس و ننر و از خود راض
 .  بر پا شده بودی بود تا حاال صد دفعه بساط عروسیفرهاد راض

 
 عمر با هم کی دیچرا با.  رو دوست نداشته باشنگهی دختر و پسر همددیشا. شهی نمیعالقه که زورک-

   کنن؟یاجبارا زندگ
 
 چون دختر ی دوست داشتم، ولمی رو فقط به عنوان دختر دائمای مثال من سگه،ی دهینجوریخوب ا-

 !  من نبود، قرعه به نام اون افتاديبرا يگهایمناسب د
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  ؟ي عاشق شدای یکنی نگاهش میی هنوز هم به عنوان دختر دا؟یحاال چ-
 
 . گهی دیشی کنارته، ناخود آگاه بهش عالقهمند میطی هر شراي نفر توهی تمام مدت یوقت-
 
 ! عالقه با عادت؟-
 
 ی اگه مشکله،ی اون دختر خوبم،ییایدر هر صورت با هم کنار م.  هم بهش عادت کردمدی شادونم،ینم-
 . دونمی از جانب منه، خودم مادی بشیپ

 
 !  آش کشک خالتهنی چون ا،ی کن خودتو اصالح کنیپس سع-
 

 : دی خندیکام
 
 ! ي خوب بلدیلی اصطالحات ما رو خی ولي بودرانی سالها خارج از انکهیبا ا-
 
 .  نکردقهی مضاي کارچیز معلمم تشکر کنم، در ه ادیبا-
 

 :  را ادامه دادی صحبت قبلیکام
 
 شدن شبنم، نه و اما شنهادیبه محض پ.  اون آروم تر و سر به راه ترهیفرامرز هم مثل من بود ول-
 .  کلنجار رفتندی خوب با من کمی ولاوردین

 
  ؟یگی سوال ازت بپرسم راستشو مهی-
 
 . اگه بتونم آره-
 
   شده؟ی موضوع منتفیکنی نزنن، فکر مدی از مهشی حرفگهی قرار شده دگهیفرهاد م-
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رد خور .  و حرفاشونو زدنختنی اونا تمام برنامه هاشونو ری ناراحت نشو، ولزنمی که می حرفنیاز ا-
 از دست زشوی صورت همه چنی اریدر غ. مجبوره قبول کنه.  مقاومت کنهیلی ختونهیفرهاد نم. نداره

 . کننی مادیباالخره راه مقابله با فرهاد رو پ. فتهی اتفاق بنی اذارنیالبته اونا نم. دهیم
 
 .  نزدندی حرفگری دالی به ودنی رستا
 

 در، يجلو.  دست تکان دادندشانی آنها از دور، برادنی شده و در تراس بودند، با دداری ها که همه ببچه
 :  گفتیت آرام به هسیکام
 
 ي و هر کاری و هر چستادهی اونا اي بگم که فرهاد تا حاال جلونمی البته ا؟ياز حرف من ناراحت شد-

منظورم عمه .  دوستش دارني اگهی جور دی ولدونمی رو نملشیدل. که خواسته او تا براش انجام دادن
 ساده است یدوست هی عالقه شما دو تا به هم چقدره و رابطه تون دونمیخانم و عمو بهادره، راستش نم

 شی از قبل پشهی رو نمی اتفاقچی در هر صورت فعال فکرش رو نکن، هی ولد،ی به فکر ازدواج هستای
 .  کردینیب

 
 :  از دور داد زدفرهاد

 
 !  دستتون سنگ شدني نه ناهار، اون نونا تومی صبحانه بخورمیخوایما م! يآها-
 
 :  گفتی به کامیسته
 
 . می کردی صحبت می به فرهاد نگو راجع به چکنمیخواهش م-
 
 . کنهی مرونمی رو به تو گفتم بدون صبحانه بزای چنیتازه اگه بفهمه من ا. مطمئن باش-
 

 ی فرهاد مطمئن بود اتفاقی به فرهاد نگاه نکند، ولکردی می ساکت بود و سعی صبحانه، هستزی مسر
بعد از صبحانه، . شدی مساله را فقط فرهاد متوجه منیا.  را ناراحت کرده استی هستيزیافتاده و چ

 . دخترها به آشپزخانه رفتند
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 : دی شد و پرسکی نزدی به کامفرهاد

 
 . ختهی به هم ری حساب؟ی گفتی چیبه هست-
 
 . میکردی نگفتم، راجع به آب و هوا صحبت ميزیمن چ-
 
 اوقات خوش منو خراب نکن وگرنه بدون ،ی بهت نشون بدم، کامییآب و هوا! اره جون خودت-

 . کنمی مرونتیمالحظه ب
 

 :  گفتي جدی با لحنیکام
 
.  ساکت بمونمتونمی نمی هستدنی با دی مساله دخالت کنم ولنی اي توخواستامی فرهاد، من نمنیبب-

 يزی تو برنامه رٔ◌ندهی آي برام،ی نشستنجای حاال که ما انیهم!  برفي توي کبک سرتو کردنیتو ع
 ش لباسش رو هم سفاردی مهشدمی شنیحت! بعد از بر گشتن شمال برات نقشه ها دارن.  شدهقیدق

 ! داده
 :  با تعجب گفتفرهاد

 
  ؟ی چيبرا-
 
 ! گهی دي جشن نامزدي عقل، برایخوب ب!  مني مراسم خاکسپاريبرا-
 

 :  را باال انداخت و با تمسخر گفتشی شانه هافرهاد
 
  چاره؟ی بنی هست ای ک؟یبا ک. بارکش باشهم-
 

 :  بلند شدشی از جایکام
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 خورده به هی نتی اون مخ نازنينجوری ادی سرت ها، شاي توزنمیفرهاد م!  شعوری پسر احمق بهیبا -
 ! فتهیکار ب

 
 :  کرد و گفتی به او و فرامرز نگاهفرهاد

 
 و دی بوق و کرنا کني تود،یدی دوست دارم جفتتون به تهران که رسگمی که دارم ميزی چنی اد،ینیبب-

 ! کنمینم... ازدواج ...  دیمهش... با ...  من د؛ی جار بزنابونیسر هر کوچه و خ
 

 :  با پوزخند جواب دادیکام
 
 کارا رو نیا!  خونه مستقل، برنامه مسافرتته؟ی چي برادنی که بهت میی آوانس هايفکر کرد! یزک-
 . دی اونم ازدواج با مهش،ي انجام بدخوانی که ازت مي کارهی و اون ی بشری که تو پاگکننیم
 

 : دی پرسفرهاد
 
 !  دسته گًل رو ول کنم و بچسبم به اون خرزهره؟نی من ايخوایتو م-
 

 :  خندهری زد زیکام
 
 ! زنهی االن خودشو دار منی خرزهره، همی بفهمه بهش گفتدیاگه مهش! یعجب اصطالح-
 
  ؟يکردی مي کارنی همچي من بودي اگه تو جاگم؟یدروغ م-
 
 ی زندگی ده کوره بمونم و با هستنی اي جا تونیحاضر بودم هم. کردمی رو ول نمیهست. نه واهللا-

 ی که بزارن راحت زندگنهی مهم ایول.  رو بزنمگهی ديزهای و چمارستانی تمدن و بيای دندیکنم و ق
گذشته   فرهاد، وگرنه تا به حل صد دفعهدارنیاونا دست از سرت بر نم. ذارنی وقت نمچی که هیکن

 از راه خشونت، مجبورت ی که شده حتيبا هر شگرد.  به کارت نداشتني و کارسی انگليبودن بر گرد
  برات گرون تموم،ی اونا وسطي جلویتونیتو نم. ی باهاشون همراه بشکننیم
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  شهمی

 : گفتفرامرز
 .یکنید؟ هنوز که اتفاقی نیفتادهبابا چرا شلوغش م -

 : با اطمینان گفتفرهاد
 .اتفاقی هم نمیفته من تصمیم خودمو گرفتم و تا آخر راهو میرم-

 : با پوزخند جواب دادکامی
 .تا زیاد عالقمند نشدي همین جا تمومش کن! آخر راهی برات وجود نداره-

 : پرسیدفرهاد
 یعنی چی؟-

 : آهسته گفتکامی
خب فکر کن یه دوستی ساده بوده و . قط یکی دو ماهه همدیگه رو می شناسیدهستی می گفت ف-

ممکنه براي اونم دردسر درست . به فکر هستی هم باش. اوضاع رو از اینی که هست آشفته تر نکن
 .خیلی صدمه می خوره. اون یه دختر معمولی نیست. بشه

 : صدایش را بلند کردفرهاد
 .من حوصله این اراجیف رو ندارم. اعصاب منو بهم می ریزيببین کامی با این حرفات داري  -

 : سرش را تکان دادکامی
 .کدوم اراجیف؟ من دارم واقعیت رو می گم -
من چند بار باید یه موضوع رو به همه بگم؟ من . می خوام صد سال سیاه از واقعیت حرف نزنی -

 !آدمی نیستم که کسی بتونه برام تصمیم بگیره
 .تو حق انتخاب نداري, تصمیم گرفته شده , خیلی ساده اي پسر -

 : ایستاد و فریاد کشیدفرهاد
 !تو و بقیه تابع اوامریید نه من.حرف بیخود نزن  -

 . و شبنم و سیما مدتی بود که جلو آمده و در سکوت به آنها خیره شده بودندهستی
 : بازوي فرهاد را گرفتهستی

 .باید گوش بدي و درست تصمیم بگیري. ی می شی؟ یه صحبت منطقیهچرا زود عصبان! آروم تر-
 : بازویش را از دست او بیرون کشید و گفتفرهاد
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 .تو بهتر از هر کسی اینو می دونی.من تسلیم زور و زورگو نمی شم -
 : با صداي آرامش بخش گفتهستی

 .کامی حرف بدي نمیزنه نباید که با همه دنیا جنگید-
 !این گرفتن حقمه .این جنگ نیست -
 .همه خوبیتو می خوان و دوستت دارن. کسی اینجا بر علیه تو نیست.پس از راه درست وارد شو-

 : رو به کامی کرد و گفتفرهاد
 پدر گفته بیاي و این مزخرفاتو به خورد من بدي؟ -

 : بلند شد و جلوي فرهاد ایستادکامی
دلم نمیخواد اتفاقاتی که براي من افتاد .  ببینزندگی منو. من واقع بینم. کسی به من حرفی نزده -

دو هفته از ... باعث خود کشی اون دختر بیچاره بیگناه شدند... حتما به گوشت رسیده ... براي تو و 
بدون هیچ ! هلفدونی ولی پیدام کردن و دوماه منو انداختن توي... خونه فرار کردم قید همه چیزو زدم

همینا که از گوشت و خون ... همینا ...  برام درست کردن به چه قطوريیه پرونده. دلیل و بهونه اي 
من کوتاه اومدم چون آخر کارو دیدم ... ولی آخرش چی شد؟ همونی که اونا خواستن ! خودشون هستم

اگه . آخر کارو در نظر داشته باش . حاال هم به تو همینو میگم. و مجبور شدم تن به خواسته اونا بدم
 . خاطر یه چیز همه چیزتو از دست بدي این زندگی نمی شهقرار باشه به

 : کمی سکوت کرد و بعد آرام گفتفرهاد
 اگه اون یه چیز همه چیز زندگیم باشه چی؟ -

باورش نمی شد مردي مثل فرهاد آنقدر سریع عاشق شده باشد که پا روي همه .  به او خیره شهکامی
 : فرامرز دخالت کرد. چیز بگذارد

از هر . قبول دارم هستی کسی نیست که راحت بتونی ازش بگذري . اد ما دشمن تو نیستیمببین فره -
 !لحاظ از مهشید سر که چه عرض کنم دو تا سر باالتره ولی یه مشکل اینجا وجود داره

 چه مشکلی ؟ -
 :  با من من گفتفرامرز

 !اون جزو خونوادهو فامیل ما نیست -
سیما و شبنم ناراحت نشن که اینو میگم ولی تا . و از بین ببریمبذار این سنت لعنتی ر. خب نباشه -

کی می خوایم بشینیم و دختر عمو و دختر دایی رو برامون کاندید کنند و صدامون در نیاد؟ اگه آدم 
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 این رسومات نکهمناسبی توي خونواده پیدا نشه تکلیف چیه؟ طرف تا آخر عمر مجرد بمونه به خاطر ای
 ده امجد مرسومه؟عهد عتیق در خانوا

 :  سرش را تکان دادکامی
 فکر میکنی از پس عو بهادر و عمه خانم بر بیاي؟ -
 .قعال که تا اینجا بر اومدم تا آخرش هم می رم -

 : دستهایش را به عالمت تسلیم باال بردکامی
ما هم امیدواریم این مساله به خوبی حل بشه و از خدامه تو خوشبخت . من دیگه حرفی ندارم ! باشه-

 .بشی جون استحقاقشو داري
 :سیما کنار کامی نشست و گفت.  سیگاري روشن کرد و به حیاط رفت فرهاد

 .نمی شد این حرفا رو نزنی؟ ببین اوضاع رو چه جوري خراب کردي -
 :کامی برخاست و به طرف او رفت.  اي ایستاده بود اشاره کرد به هستی که گوشهو
اینو بدون من تا آخرین لحظه در کنار تو .نمی خواستم شما دوتا رو ناراحت کنم . هستی منو ببخش -

 .حاضرم هر کاري بکنم تا این مشکل حل بشه. حتی اگه همه با من دشمن بشن. و فرهادم
 . او به کنار رودخانه رفتند و گوشه اي نشستند با اشاره فرهاد نزدش رفت و باهستی

فکر می کنن یکی دو ماهه همدیگه . ببین عزیز دلم اینا از رابطه ما و زندگیمون هیچ اطالعی ندارن -
 .من نمی تونم یه عمر زندگی رو کنار بذارم و به حرف اونا گوش کنم. رو می شناسیم

 اگه مجبورت کنن چی؟ -
. خوان مجبورم کنن؟ من که بارها بهشون گفتم هیچی ازشون نمی خوامنمی تونن ،چه جوري می  -

 .هر چی که بهم دادن پسشون می دم تا راحتم بذارن
نمی خوام باعث بشم حاال که می خواي نتیجه این همه تالش و . من نمی خوام اینجوري بشه -

هد سختیها و زحمت رو ببینی،وجود من باعث بشه به هیچی نرسی، اگه هیچ کس ندونه من شا
 ...زحمتها و خستگی هات بودم

 : کرد و با تردید ادامه دادمکثی
 نمیشه با مهشید ازدواج کنی و قال قضیه رو بکنی؟ -

 : به او نگاه کردفرهاد
 .اوال با تو چیکار کنم ؟ در ثانی روز به روز بیشتر از مهشید متنفر می شم! از اون حرفا می زنی ها -
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من تموم زندگیم رو مدیون تو هستم ، . ري از دستت بر اومده براي من کرديببین فرهاد ،تو هر کا-
چرا می خواي همه چیز رو به خاطر من از دست بدي؟ باالخره یه . ولی تو هیچ دینی به من نداري 

 .روز باید برم دنبال کارم، نمی شه که تا آخر عمر وبال گردن تو باشم
 به همین راحتی می خواي تنهام بذاري؟ -

 : زد زیر گریههستی
اگه وجود من باعث این موضوع بشه خودمو . پس من چیکار کنم؟ نمی خوام باعث ناراحتی تو بشم -

 اصال وجود من ارزش این همه فداکاري رو داره؟. نمی بخشم
اینم بدون که تو هیچ وقت باعث . ارزش تو خیلی باالتر از این چیزهاي جزئی و پیش پا افتادست-

خودت می دونی من در کنار تو .به حرفهاي بقیه هم توجه نکن . نشدي و نمی شیناراحتی من 
 دن میبه این حرفا که ازدواج تو خانواده ما فامیلیه و غریبه رو راه ن. احساس آرامش و راحتی می کنم

تا . اینا یه مشت اراجیفه ، من تصمیم خودم رو گرفتم. ، یا باید حتما با مهشید ازدواج کنم توجه نکن 
چند وقت پیش فکر نمی کردم که یه روز از تو این درخواست رو بکنم ، ولی چند وقته این موضوع 

 ...توي فکرمه
 : کمی مکث کرد و با قاطعیت گفتبعد
تو راحت . هستی با من ازدواج می کنی؟ می دونم برات خیلی پیرم ، حدود پانزده سال از تو بزرگترم -

 .من مجبورت نمی کنم.  ازدواج کنی  ساله26-25می تونی با یه جوون 
و می . این آرزوي منه که براي همیشه کنارت باشم. من نمی دونم چی بگم. این حرفا رو نزن فرهاد -

اذیتت . ولی فکر اینو بکن که به آرامش نمی رسی.دونم تنها با ازدواج با تو می تونم به آرزوم برسم 
 ...می کنن،من نمی خوام این جوري بشه

کامی از دور .  ادامه بدهد ، دستهایش را روي صورت گذاشت و با صداي بلند گریه کردستنتوان
 :فرهاد با ناراحتی به او نگاه کرد. پیدایش شد ، جلو آمد و روبروي فرهاد ایستاد

 مرض داشتی این مسائل رو پیش کشیدي؟!ببین اوضاع زندگی منو چه جوري به هم ریختی-
 : هستی اشاره کردبه
 این آشوب رو چه جوري می خواي درست کنی؟حاال -

کامی ناراحت و .  سرش را بلند کرد و با چشمهایی که اشک از آنها روان بود ،به کامی نگاه کردهستی
 :کالفه گفت
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 .چه جوري می تونم جبران کنم. هستی ،من معذرت می خوام که باعث آزار شما شدم-
 :فرهاد گفت.  جوابی ندادهستی

 .باید صبر کنیم تا مرور زمان همه چیز رو درست کنه.فعال دیگه بحث رو کنار می ذاریم -
 : جلوي هستی زانو زدکامی

 سالی که از خدا عمر گرفتم هیچ وقت ندیده بودم عمه 32هستی بذار یه چیزي بهت بگم ، توي این -
 خاك سیاه بشونن، سر حرف حتی اگه شده طرف مقابل رو به. خانم یا عمو بهادر از حرفشون برگردن

 مثل هم شاید این مساله! خودشون می ایستن، ولی این چند وقته هر چی رشته بودن فرهاد پنبه کرد
حاال پاشید بریم پیش . پس بیشتر از این خودتون رو عذاب ندید.بقیه مسائل به خودي خود حل بشه 

ین حال نزار منت سیما خانم رو بکشه؟ حاال کی می تونه بره با ا. حسابی با من دعوا کردن . بچه ها
 و گریه کنم ،شاید خونممجبورم با گیتارم برم زیر پنجره آواز ب. رفته توي اتاق درو روي خودش بسته

 !دلش به رحم بیاد
 واقعا گیتارش را به دست گرفت و رفت زیر پنجره اتاق و شروع به خواندن یک آهنگ سوزناك کامی
 .صداي خنده سیما هم می آمد. ر شده بودندبچه ها از خنده روده ب. کرد

به این ترتیب جو خراب حاکم بر آنجا .  یکباره تم آهنگ را عوض کرد و آهنگی رو حوضی خواندکامی
 .کامال عوض شد

ناهار را در کنار ساحل در یک .  سوار اتومبیل شدند و از جنگل هاي عباس آباد به طرف دریا رفتندهمه
کامی با شوخی و بذله گویی سعی می . به مزرعه گیاهان طبی سري زدندرستوران ساحلی خوردند و

 .کرد کدورت صبح را بر طرف کند
فرامرز به حمام رفت، فرهاد کتابی . همگی حسابی خسته شده بودند. شب به ویال برگشتند آخر

د و سیما و شبنم راجع به آخرین فیلمی که دیده بودن حرف می زدن. برداشت و مشغول خواندن شد 
 .کامی گیتارش را برداشته بود و زیر لب ترانه اي زمزمه می کرد

 : که به آشپزخانه رفته بود تا قهوه درست کند ،بیرون آمد و پرسیدهستی
 منتظر کسی هستید؟-

 :کامی با تعجب گفت.  برگشتند و نگاهش کردندهمه
 نه، چطور مگه؟-
 !االن یه ماشین جلوي ویال ایستاد-
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 :د و پشت پنجره رفت ، بعد همانطور که به طرف در می رفت گفت سریع بلند شکامی
 این هرزه خیابون گرد اینجا چکار می کنه؟-

 . بلند شدفرهاد
 
 
 !هستی سریع برو توي اتاقت و در رو هم قفل کن-

 :  گفتسیما
 .حوصله دیدن قیافه این عوضی رو ندارم. من هم با هستی می رم-

 : متعجب پرسیدهستی
 ه؟ می شناسیش؟مگه اون کی-
 !سعید، پسر عمو اسکندره-
 تو از کجا فهمیدي؟-
 !حاال زود برو توي اتاقت و تا بهت نگفتم بیرون نیا! کامی فقط به سعید می گه هرزه خیابون گرد-

 . و هستی وارد اتاق شدند و در را قفل کردندسیما
 . به همراه پسري غریبه و کامی وارد شدندسعید

 .سالم ،چطورید؟ گفتم بیام یه سري بهتون بزنم-
 .سعید چرخی در اتاق زد.  کس جوابی ندادهیچ

 !کامی، پس سیما کجاست؟ تعریفشو پیش دوستم خیلی کردم، می خواد ببیندش! چه استقبال گرمی-
 در همین موقع، فرامرز در حالی که با حوله موهایش را.  به کامی اشاره کرد که حرفی نزندفرهاد

 .سعید پوزخندي زد. خشک می کرد ، وارد سالن شد
 .سالم پسر عمو، فکر کردم نامزد خوشگلتو تنها فرستادي اینجا-

 . بر جا خشکش زدفرامرز
 سعید، تو اینجا چه کار می کنی؟-

 . با تعجب به فرهاد و کامی خیره شدبعد
 اشکالی داره؟. اومدم احوالی ازتون بپرسم-

 : با تمسخر گفتکامی
 !خیلی زحمت کشیدید. همه شکر خدا خوبیم، از لطف شما هم ممنونیم، دست شما درد نکنهما -
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 یعنی چی؟ یعنی برم؟-
 : گفتکامی

 .راستش ببخشیدها،ما داشتیم آماده میشدیم بریم بخوابیم-
راستی سیما رو صداش .ما هم همین گوشه کنار یه جا براي خواب پیدا می کنیم. خب عیبی نداره... اِ -

 .بیاد ببینمشکن 
 : با عصبانیت گفتشبنم

 .دوست نداره با تو رو به رو بشه-
 شما هم تازگیها زبون در آوردین؟... اِ -

 با نفرت نگاهی به او انداخت و به طرف آشپزخانه رفت، اما قبل از آنکه وارد آشپزخانه شود ، شبنم
 :سعید گفت

دمون نمیاد با یه فنجون قهوه ازمون پذیرایی ب. شبنم جون ما شام خوردیم،ولی انگار بوي قهوه میاد-
 !کنی

کامی جلو در، مقابلش قرار .  بدون توجه به بقیه ، به طرف اتاقی که هستی و سیما در آن بودند، رفتو
 :گرفت

 یادت ندادن به اتاقی که درش بسته است وارد نشی؟-
 .نه بهم گفتن در بزن و برو تو -

 . را فشار داددستگیره
 .می خوام ازت معذرت بخوام. رو باز کنسیما جان،د-

 . به طرف سعید آمدفرهاد
 !سر به سر کسی هم نذار. سعید برو بشین تا از تو و دوستت پذیرایی کنیم-

 . ابروهایش را باال بردسعید
 چرا هیچ کس منو تحویل نمی گیره؟!! تو هم بعله-

 . چند بار با مشت به در کوبیدبعد
 .سیما تا بیرون نیاي از اینجا نمی رم-

 :  سعید را به عقب هل دادکامی
 چی از جون نامزد من می خواي؟ خجالت نمی کشی؟ می ري یا با زور بندازمت بیرون؟-
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 . دخالت کردفرهاد
 سعید ، تو چرا همیشه می خواي بقیه رو اذیت کنی؟-

 . با عصبانیت به کامی نگاه کردسعید
 !زي بیرون عوضی خل و چل؟منو می خواي بندا-

 که روي میز بود، را برداشت و به طرف کامی پرت کرد، کامی جا خالی داد و گلدان محکم به گلدانی
فرهاد و فرامرز جلو دویدند تا آنها . کامی به طرف او پرید و با هم گالویز شدند. دیوار خورد و شکست

 .را جدا کنند
 :بیرون آمد و فریاد زد همین هنگام، سیما در را باز کرد و در
 !ولش کن ببینم چی می خواد... کامی ! اینجا چه خبره؟-

 . کامی را رها کرد و به طرف سیما رفتسعید
 چرا خودتو قایم کردي؟. عزیزم، اومدم بابت اون شب عذر خواهی کنم-

 : با عصبانیت گفتسیما
 !زود گورتو گم کن. بی خود اومدي اینجا-
 .اتفاقی که نیفتاده. نی هستی؟ اومدم از دلت در بیارمچرا اینقدر عصبا!عزیزم-

 : با خشونت دست او را از بازوي سیما جدا کردکامی
 !حاال هر چه زودتر زحمت رو کم کن! یه بار دیگه حتی با سیما حرف بزنی من می دونم و تو-

 : بازویش را از دست او بیرون کشیدسعید
نکنه کسی توي اتاقه که نمی خواین من . ا سیما درو دوباره بستهچرا به این زودي؟ بذار ببینم چر... اِ -

 !ببینمش
 : مقابل او ایستادفرهاد

 .سعید، دنبال شر نگرد و گرنه اون روي من باال میاد-
در اتاق را باز کرد و قبل ار آنکه فرهاد .  خنده تمسخرآمیزي کرد و در یک لحظه سیما را کنار زدسعید

رنگ از روي فرهاد پرید و به سرعت دنبال . ملی نشان دهند، داخل اتاق شدو کامی بتوانند عکس الع
 هستی متعجب بودنفرهاد که از ن. سعید داشت زیر تخت را نگاه می کرد. کسی در اتاق نبود. او رفت

 :بود ، به سعید گفت
 .دنبال چی می گردي؟ خجالت بکش از اتاق برو بیرون-
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خب بذار یه نگاه بهش کنم، ! ی خواهید از من قایمش کنیدمن که می دونم یکی توي اتاقه که م-
 !آسمون که به زمین نمی رسه

 : به طرف پنجره که نیمه باز بود ، رفت، اما قبل از اینکه به پنجره برسد، کامی جلویش را گرفتبعد
 !ینیببین، نمی خوام دعوا راه بندازم ، پس راهتو بگیر و برو ، دنبال دردسر هم نگرد که بد می ب-
 اگه نخوام برم چی می شه؟ تو می خواي جلومو بگیري؟-

 : صدایش را بلند کردکامی
 می ري یا به زور بندازمت بیرون پسره هرزه؟-
 .باید مواظب حرف زدنت باشی. حرف دهنتو بفهم، من بزرگتر از تو هستم-
شعورت نمی رسه .  ساله هم نمی فهمی12به اندازه یه بچه . شش ماه بزرگتر که عقلتو بیشتر نکرده-

 ...گورتو گم می کنی یا. که تو اتاق یه دختر ، بدون اجازه نباید بري
من فقط اومدم یه سري بهتون بزنم که دیدم !نمی خوام شب خوبم رو خراب کنم! خب بابا-

 !برگردم تهران به همه می گم که جلوي دوستم آبروم رو بردید. یدهیچکدومتون شعورش رو ندار
 : او را به طف در خروجی هل دادکامی

 .یه بار دیگه هم دور و بر نامزدم ببینمت، حسابت رو می رسم. برو هر غلطی که خواستی بکن-
 در جیب  خنده اي چنذش آور کرد، از گلدان یک شاخه گل برداشت و ساقه اش را کوتاه کرد وسعید

 .بغل کتش گذاشت
حالیتون میکنم که !بذار پات برسه تهران آقا پسر، اون وقت می بینی حساب کی رسیده می شه-

 !بفهمید با کی طرفید
 ،سعید از داخل ظرف روي میز.  ها مخصوصا جوابش را ندادند تا زودتر برودبچه

 : را به طرف دوست انداخت و قبل از خروج از در،رو به فرهاد گفتیکی تا پرتقال برداشت دو
 .ارمی سر از کارت در م،باألخرهي اومدنجای تنها اشه،تویفرهاد باورم نم-
 .کردمی می گروه برات از تهران قشون کشهی نکردم وگرنه شبانه دای رو پی که کسفیح

 : زد و گفتيشخندی نبعد
 .ادی زیعزّت همگ-

 . خارج شدندالیآنها رفت تا مطمئن شود که از و دنبال فرامرز
 : گفتی با نگرانمایس. را صدا زدی به اتاق برگشت و چند بار هستفرهاد
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 . دونم کجا رفتینم. تخت نشسته بودي رونجایهم-
 : خم شد و داد زدتوانستی لب پنجره رفت و تا آنجا که مفرهاد

  افتاده؟ی اتفاق؟چهیکنی کار می من،اونجا چياه خدا....یهست.....یهست-
 فقط سر و یکی و شبنم در تارمایس. رفترونی هم بی و به دنبال او کامدی پررونی از پنجره ببالفاصله

 . معلوم نبوديزی و چدندیشنی می ناا مفهوميصداها
 : داخل اتاق شدفرامرز

 . مزخرفیباألخره شرشو کم کرد عوض-
 : رو به او کرد و گفتشبنم

 . اومدهی سر هستیی چه باالستیمعلوم ن-
 :دی پرسی با نگرانفرامرز

 کجاست؟-
 .الی و رفتن پشت ودندی پررونی از پنجره بی دونم،فرهاد و کامینم-

 . رفتندالی به پشت وي چراغ قوه را برداشت و سه نفرفرامرز
 .کردی مٔ◌ بود و نالهزانی آوواری به دیهست

  افتاده؟ی شده؟چه اتفاقیچ-
 : به طرف آنها برگشتیکام
 . ناودوني کرده توری بره باال،پاش گواریاومده از د-

 .اوردی را از ناودون در بی هستي،پای به کمک کامکردی می سعفرهاد
 .اری بيزی چی انبردستهی ای لهی مهیفرامرز چراغو بده به شبنم،برو -

 : کردٔ◌ نالهیهست
 ؟یکنی مي کار داریپام شکست فرهاد،چ-

 : گفتی با ناراحتیکام
 ؟يامدی طرف منی از ادیحاال با-
  کار کنم؟یخوب چ-

 ؟یکنی کار می چيا.نی دزد نذاشتي فرار بران،راهی بدون لبه درست کردالتونویو. شماستریتقص
 . شده بودی فرهاد خونيدستها.هی گرری زد زو
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 . فرو رفته بودی هستي ناودان در مچ پاي به او نگاه کرد،لبه یکام
 : با ترس گفتشبنم

 .ادی داره می خدا،چه خونيوا-
 : را نگاه داشته بود،به طرف او برگشت و گفتی همانطور که هستیکام
 .شی ترسونیبسه،م-
 : داد زدو
 ؟ي کردری گیفرامرز کدوم جهنم-

 : گفتیکام. و انبردست را به فرهاد داددی نفس زنان رسفرامرز
 : سرش را تکان داديدیفرهاد با ناا ام. رو نگه در،من برم کمک فرهادیفرامرز هست-
 . ممکنه رگ هاش پاره بشهمی تکون بدشتری کرد،اگه پاشو بي کارشهینم-

 : گفتیکام
 .برمی ناودونو مری از زر،منی کم پاشو باال بگهیتو -
 .دیچی در تمام جنگل پشی زد که صدایغی جید،هستی را باال کشی هستي محض آنکه فرهاد پابه

 . از حال رفتبعد
 : بلند گفتي با صدافرهاد

 . بکني کارهی هوشه،یزود باش،تا ب-
 .دندی کشرونی را بی هستي بود پاي به هر دردسرباألخره
محل . بوددهی ندبی آسیخوشبختانه رگ اصل. در آوردی هستي را از پاي ناودان فلزي تکههافرهاد

 کرده بود،او تا قی تزری که به هستیبا آمپول آرام بخش. را پانسمان کردشی زد و پاهیجراحت را بخ
 .دیصبح خواب

 : شد و به اتاقش رفتداری از خواب بی هستي ٔ◌ نالهي زود،فرهاد با صداصبح
 .زنمی بهت مگهی مسکّن دهی کم تحمل کن،االن هیزم،یآروم عز-
 . تکون بدمتونمی فرهاد پامو نميوا-
 . کنهيزی ممکنه دوباره خونري تکون بددیاصال نبا-
  قطع شده؟ایپام شکسته -
 .هی زخم جزئهیست،ی نی مهمزیخدا نکنه،چ-
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 : بودستادهی در أ◌ در استانهیکام
 ؟ي درد داریلی دختر خانم؟خيچطور-
 .کنمیراستشو بگو،پام قطع شده؟اصال احساسش نم.ادی زیلیخ-

 :دی خندیکام
 .ادهی زيزی به خاطره خونره؟حتماینه بابا،مگه الک-

 : گفتفرهاد
 .شهی کردم،االن دردت کم مقی که االن بهت تزریآروم باش،با مسکن-

 : گفتی با شوخیکام
 ؟ي شودزونی آوواری از دی بود نصفه شبیحاال جا قحط-

 : که هنوز درد داشت گفتیهست
 . و براتون دردسر درست بشهنهی تو،نخواستم منو ببادی پسر عموتون داره مدمی کار کنم؟دیخوب چ-
 اون موقع شب ی آشغال عوضنی استیمعلوم ن. بود که پات ناقص بشهنی بهتر از ادیدیخوب تو رو م-
 . سر اون خواهر مارمولکشهریغلط نکنم ز.نجای اومده بود ای چيبرا

 : گفتفرامرز
 .ارهیفرهاد فکر کنم،اومده بود سر از کار تو در ب-

 : سرش را تکان دادفرهاد
 .دیگی که شما درست مدمی رسجهی نتنیبه ا-
 . برهنی آب خوش از گلوم پائهی ذارنی نمنهیا. بکنمی فکر اساسهی دیبا

 : انداخت و گفتی به هستی نگاهفرامرز
 م؟ی عکس از پاش بندازهی می بريخوایفرهاد م-
 زودتر ی کم مالحظه کنهی خانم یهست. نخورديبه استخوان صدمه ا. داشته باشهینه فکر نکنم لزوم-

 .یشیخوب م
 :دی نالیهست

 .رهیگی دلم منجایرون،ای اتاق ببر بنیفعال منو از ا-
 . مبل نشاندندي کمک کردند و او را به سالن بردند و روهمه
 : رو به فرامرز کرد و گفتیکام



 

@donyayroman 143 

 . خون تو بدنش نموندهیچیه.اری بریگوسفند بگ*****  یبرو چند تا کمپوت و اگه تونست-
 : آوردی هستي تخم مرغ و عسل مخلوط کرد و براي و زرده ری شیوانی لمایس

 .ادی به صورتت بی رنگهی بخور بذار نویا--
 : را برگرداندشی رویهست

 .ادی خوشم نمزای چنیاز ا-
 : گفتیکام
 .رونی بختی خون تو بدنت بود ریهر چ.يری کم جون بگهی بذار ؟بخوری چیعنی ادیخوشم نم-

 .می ما اونجا آدم کشتکنهی فکر مادی بسیاگه پل. رو بشورال،خونهای برو پشت وفرامرز
 . رو سر مندیزی کاره بریحاال هر چ. ندارمشتری ها،من دو تا دست بنیببخش-
 هم ي که چشم روچارهی بنی زدم،ای چرتهیحاال من .می ما همش در حال استراحت بودنکهینه ا-

 خانم شما هم یهست.ستنی نی،با اجازت شستن.لباساتم بنداز دور نیر،ای دوش بگهیفرهاد برو .نذاشت
  از مامانعی خونتون،سريدیرس
 
 

 دم دو دست لباس کامل با جوراب و کفش ی که بهت می به ادرسي بری و ميری گی چک مهی بابات
 ! می حساب بشی تا بی فرستی من و فرهاد مي براي خریم

 :دی پرسیهست
  کرده؟دای پيرادی کفشاتم امگه
 . باشهسشتی بدی بامی خری میهر چ.مینجوری ما اخب

 : سرش را تکان دادفرامرز
 .ی حساب کندی با سعدیه؟بای چی هستگناه

 که رمی گی ازش میحال.مگه من پام به تهران نرسه. گرد کثافت اوباش رو نزنابونی اون هرزه خحرف
 ! شعور احمقی بکهی کنه مرتادیرب و روبشو 

 :دی خندفرهاد
 ! هم اضافه شدگهی دي دو تادی سعي به عنوانهاخوبه

 : و گفتی رو کرد به کامفرامرز
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 ی که دلش مي هر کاری عوضنی ای گذاشتي سرتو به کنتور گرم کردیاون شب مهمون. خودتهریتقص
 .خواد بکنه

 : حرف خوشحال شده بود گفتنی که از امایس
 باهام کار ی کسگهی انگشتر دست من کرده،دهی کنه ی فکر می اقا کامنیا. دهنت فرامرز جونقربون
 . کردهلهی شعور چند وقته به من پی پسر بنیا.نداره
 : گفتتی با عصبانیکام

 ... گردابونی هرزه خکهی کرده مرتغلط
 : خالت کردفرهادد

 نی بدم به ااری بری بگيزی چهی برو ؟بجنبيستادیفرامرز چرا ا. کننیحاال ول نم.گهی بسه دا
 .رهیدختره،جون بگ

 : دوباره گفتیکام
 ! دختراستنی از دست امی کشی می چهر
 : گفتی ساختگی با اخمنمیشب

 !مشی گردونی مي چه جورنی رو دست ما دخترا بدن ببای دلت بخواددنیلیخ!اوووه
 ! رفته باالواری صاف راه بره از دنی زمي روستیدختره بلد ن.میدینمونه شو د! جون خودتاره
 : کرد و ادامه دادی رو به هستیکام

 هی یرفتی و منیی پايدی پریم. تر بودکی که نزدنی باال؟زمي بری خواستی چرا م،توی هستنمی ببحاال
 !رونی ناودون شکسته و وهی باال اونم با ی رفتی راست رو گرفتوارید.يشدی ممیگوشه قا

 ! هستيره،عقربه،چه جک و جونور پام ماری زستی که معلوم نینی زمي رویکی تاريتو!ی زرنگیلی خا
 !ی ترسی دو سر هم نمي موقع از اژدهاهی!ی الهرمیبم

 : گفتفرهاد
 .ی کنی می وراجي طور واستادنیهم.برو به حمامت برس!يحاال اگه ول کرد.گهی بسه دیکام
 : امدرونی از حمام بیکام

 فهیاون ضع!يری گی و قلوه مي دی دل مي داراهی دنبال خود سيهمه رو فرستاد!ی مرد حسابياوهو
 ! اومدی حمام هم مي غش غش خنده ش تا تويصدا! کنهی ما ناله ميهم که فقط برا

 : اعتراض کردیهست
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 ! به حال غش غش خندهي ناله کردن نادرم واي نا؟منی گی دروغ مچرا
 به اون سر وو کله ات بکش،از اون دور ی دستهیبرو . خان،پاشو پاشو برو حمام تا اب سرد نشدهفرهاد
 !ي دی خون ميهم بو
 : بلند شد و با خنده گفتفرهاد

 . شهی متیم،حسودی زنی دو کالم حرف ممی ما دار؟حاالی کنی شلوغ منقدری اچرا
 : سرش را داخل کرد و گفتی وارد حمام شد،کامیوقت. به راه افتادو

  خوبه؟اوضاعش
 . خوب گرمهاره
  گرمه؟یچ

 .گهید حمام
 ؟ي هوشت چطور دکتر شدنیتو با ا. گمی رو میشازده،هست

 . برهادشی کردم تا درد پاش یمخصوصا سرش رو گرم م.ی پرسی فکر کردم اوضاع حمام رو ماهان
 . کنمی سرشو گرم مششی رم پی برو حمام،من متو

 .ی کنی دوباره دردسر درست می بافی مفی اراجي ریباز م! نکردهالزم
 حساب چند نفر رو دی تهران،من بانی طور شد برسنی حاال که افه؟باسهی من اراجيحاال حرفها!اهان
 ! من ماست چقدر کره دارههی بغلشون تا بفهمن ری کنم،بزنم زهیتصف

 به یکام. بلند شودشی کرد از جای می سعیهست. هل داد و در حمام را بسترونی رابه بی کامفرهاد
 :طرف او رفت

 ! شهی ها پاره مهیار،بخیدختر؟به پات فشار ن ی کنی مچکار
 . نهای تونمراه برم ی منمی خوام ببیم
 سر جات،چرا نی بشریبگ! شماهاستي کشم از دست لجبازی میهر چ!ینی نباهی خوام صد سال سیم

 ؟يواستاد
 ؟ی کنیاجازه صادر م.یی خوام برم دستشوی مبابا

 .نمی ببنجای ااریبیزی چی ابکشی لگنهیما،ی سياها. که نهمعلومه
 .یی خوام برم دستشویخودم م. رو الزم ندارمزای چنی امن
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 شه ی هات پاره مهیحاال بخ. خواست از جاش جم بخورهی پسره بغل دستش نشسته بود نمنی تا انیبب
 . دست وردار تا فرهاد برگردهایتو رو سر جدت ب. منری تقصندازهیو فرهاد هم م

 .و نگه دارم تونم خودی پس من چکار کنم؟نما
 : وارد سالن شدمایس

 . من کمک کنم ببرمتبذار
 . را گرفت و بلند کرد و دو قدم راه رفتندی هستدست

 !شی ندازی م،االنی تونی که نمتو
 . افتادندنی تمم نشده بود که هر دو به زمی حرف کامهنوز

 . راه ببرهرهی دست تو رو بگادی بدی بایکی!ی اخ چه پهلواناخ
 . کردنددنی هر دو با هم شروع به خندمای و سیهست
 . نشدهيزی پات چنمیبذار بب.شاتونوی اون ندیببند

 : امدرونی از حمام بفرهاد
  ؟ی شده کا میچ
فکر . درمانگاهمشی ببرایب.نی خواست ورجه وورجه کنه،با مغز خورد زمدیتا چشم تو رو دور د. بابایچیه

 ! شدهيکنم ضربه مغز
 . رفتی به طرف هستفرهاد

  نشد؟تی طوریهست. حرف مفت نزننقدریا
 . پامو ول کنيوا. کنهی شلوغش می کامنیا. فرهادنه

 .زهی ری داره می اوخ چه خوناوخ
 : او را کنار زدفرهاد

اگه .رمی دوش بگهی سرم خواستم برم ریخ.يخونش کجا بود؟زهره مو اب کرد!وونهی دنمی کناربببرو
 .اری دربيهمه اش مسخره باز.ی باشنای مواظب اقهی ده دقیتونست

 يزی،چی،بشقابي گم از کاسه ای می چ؟هریی خواد بره دستشوی چکار کنم که تنگش گرفته ممن
 . کنه کهیاستفاده کن قبول نم

 : وارد سالن شدفرامرز
  خواد کبابش کنه؟ی میک*****. کمپوتو نمی اای،بیکام
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 ! نشدهداشی پگهی دیکیبرو تا .ی رفت وبرگشت و تو هنوز حمام نگرفتای تااون سر دننیا!بفرما
 : گفتفرهاد

 ی دست و پا چلفتیلیخ. سر جات،تکوننخ ورنی تو هم بشیهست. حواستو جمع کنی رو خدا کامتو
 ادی سرت بیی بالهی دی اش با،همهيشد

  مو چکار کنم؟یی دستشوخب
 : با خنده گفتیکام

 . تونم برت بکنمی چکار منمی بکش باال تا ببفعال
  رو بکشم باال؟یچ

 :قرهاد سرش را تکان داد. خندهری زدند زهمه
 ... روت گذاشتهیپدرم خوب لقب. هم خل و چل شدهگهی دیکی يخودت کم بود!یچیه
 : کرد و گفتدی خندی رو به فرامرز که میکام. در حمام را محکم بستو
 می دختره رو ببرنی انی کمک کننیای ب؟همهيخندی چرا هر هر مي خبر ندارانی که از جرنم،تویبب

 نوی گه هنوز ای و مرونی اد بیاالن اون پسره از حمام م!اوردهی سر خودش و ما نیی بالهی تا ییدستشو
 د؟ی نبردییدستشو

 . نشسته بودندنی زمي از شدت خنده رومایشبنم و س. او دراوردي کرد و ادادی فرهاد را تقلي صدایکام
 : با خنده گفتیهست
  بکشمش باال؟دی بايحاال چه جور. گذشتمرشی خگه،ازی دبسه

 : گفتدی خندی که هنوز داشت میکام. بردندیی که بود او را به دستشویبتی و شبنم به هر مصمایس
 !ي به اب دادی تو چه دسته گلمینی ببمی برایب!هی دختر با حالعجب
 : معصومانه گفتفرامرز

 .دمی خرنی خواستی که مییزای چ؟رفتمی دسته گلچه
 به فرامرز انداخت،بعد همان طور جگر ی به ان و نگاهینگاه. دراوردسهی سر جگر را گرفت و از کیکام

 :به دست پشت در حمام رفت
 . بهتن شون بدميزی چهی درو باز کن فرهاد
 . کنرون،صبری ام بی ماالن

 .نیاش جونت رو بب درو باز کن شاهکار دادقهی دقهی. تو رو خدانه
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 : در حمام راباز کردفرهاد
 گه؟ی دهی چنیا
 هی که دو تا دل داره و دهی رو خریوونی دونم کدوم حینم***** رفته . اقا داداشتونهدی خرنیا

 ؟ي بوددهی عمرت دي توی بزرگنیبه ا***** قلوه،تازه 
 .دیستی کردن بلد نیزندگ.نی تا ادم بشي بفرستن سربازدی رو باشماها

 ؟ی زنی حرفو منی که اي سربازی خودت رفتمگه
 !تازه بدتر هم هست. رفتن ندارهي از سربازی خارج،دست کمي کردن توی سال زندگچند

 : داد زدیی از دستشومایس. در حمام را بستو
  متحرك کجاست؟یصندل

 : جگر را به دست فرامرز دادیکام
 . به سرش کنمشهی می چه خاکنمی ببمی اشپزخونه تا بي ببر تونویا

 . مبل نشاندندي را روی به دخترها کمک کرد تا هستبعد
 .نوکرتون در خدمته.دی هم نکنیستی ها اصال رودربادیخجالت نگش.دی نداریشی امرو فرماگهید

 !یی اقایلی ختو
 شتر؟*****  ایاب اناناس .ارمی دارن براشون بلی میحاال ملکه چ. ندارهیقابل

 د؟ی خوری جگر شتر مرانی اي تو شماگه؟مگهی دهی شتر چجگر
 !× به سگ و گربه هامونمی دیشتر رو م***** م،ی خوری معموال جگر ادمارو منه،ما
 حاال من شدم سگ و گربه؟! شما درد نکنهدست

 .ی منو بکنتی شکايخوای م؟حتمای چکه
 ؟ی کبه
 !گهی مامان وبابات دبه

 . انداختنیی سرش را پایهست
 به اونا دمی دو روزه ندنیاصال ا.نجای اي اومدیواشکی ای.ی ترسینکنه ازشون م. زبونت بند اومدهیچ

 ي کردیطونی سر کار شدمی شاای. بچه ننه ها صد دفعه به مامان جونشون زنگ زدننیا.یتلفن بزن
  کردن؟رونتیب

 : امده بود ارام گفترونی که تازه از حمام بفرهاد



 

@donyayroman 149 

 !که فوت کردن سالهاست ی مادر هستپدرو
 : نگاه کردی شد و بعد به هسترهی به فرهاد خیکام

 .تو رو خدا ناراحتش نشو. نداشتميبخدا منظور. دونستمی خوام،من نمی ممعذرت
 : کردی خنده تلخهستس

 . عادت کردمگهی دستی نمهم
 . به اشپزخانه رفتندمای ها رو به دست گرفتند و با شبنم و سوهی مسهی کی کمپوت ها و کامسهی کفرامرز

 ! سه کردیبه قول خودش حساب. کردیفکرش رو هم نم.دی خجالت کشیلیخ
 ! شهی حتما چون پدرو مادر ندارم رفتارشون عوض محاال

حاال دراز بکش برم . طورنی م همهیبق. مسائل ندارهنی به اياون کار.ی شناسی رو نمیتو کام. دخترنه
 . کننی چکار منمی ببششونیپ

 کمپوت گرم کرده یفرامرز سرش رابه باز کردن قوط.دی کشی مگاری بود و سستادهی پجره ا پشتیکام
 ها رو رها کرد وهیشبنم م.همه سکوت کرده بودند. ها بودندوهی وشبنم هم مشغول شستن ممایو س

 . کردن کردهی گذاشت و شروع به گرزی ميسرش را رو
 .شهی ناراحت میهست.دی کارا رو نکننیا.ستی نی مهمنزی چا

 : اهسته گفتیی با صدایکام
از .شدی نميزی ابرو ري جورنی ا؟اقالی گفتی ر و به ما مانی اگه جري مردیم. توئهری اش تقصهمه

من احمق . دهمی کنه و جوابمو نی همه اش سکوت مدمید. بهش حرف زدمی تا االن کلروزید
  ناراحت شده؟یلیحاال خ.دمینفهم

 متوجه عی حساسه،سریلی خیهست. خواهشا رفتارتون عوض نشهیول. عادت کردهگهی قول خودش دبه
 .شهیم

 : گفتینی با لحن غمگفرامرز
  دوشون با هم؟هر

 راجع يزیچ. فوت کرده اندي کرده اند،گفته اند که پدرو مادرش در حادثه اداشی که پیاحتماال،کسان
 .ستی نادشیبه گذشته 

  کنه؟ی می زندگی با کحاال
 : کرد و گفتی مکثفرهاد
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حاال . کردهی می زندگسی چند ساله با اون در انگلنی کرده و اداشی عموشه،اون رفته سراغش و پشیپ
  نه؟ای کنه که اون پدر ومادر داشته باشه ی می شما فرقيمگه برا.فتادهی نیهم اتفاق

 :دی از سالن به گوش رسی هستيصدا
 ؟ی اجتماعای دی دادلی تشکیاسیسکنفرانس . من بخورمدیاری بيزی چهی بود قرار

  بسته بودشیچشمها. به سراغ او رفتفرهاد
 ادگار؟ی عمو داری بای یخواب

 . تونم باز نگه دارمی نم؟چشماموي کردقی به من تزریچ
 . که تا دو روز خوابت کنهي مسکن قوهی

 . من بخوابمم،اونمیینجای دوروز ا؟حاالی مرض داشتمگه
 ی توممارستانی برم بخوامیاز روز شنبه که منم .ي راست باال نرواری و از دی نکنیطونی شی تو باشتا

 ؟ی چکار کنيخوا
 . کنمی پام هم کارامو منیبا هم!ي کردفکر

 .ي بری تونی نمیی هم تنهایی دستشوتو
 .اگه باهات مسابقه دو نذاشتم. صبر کنحاال
 : که تازه وارد اتاق شده بود گفتیکام

 و نیمثل دختر خوب بش.میما حوصله گچ گرفتن پا و عصا به دسن گرفتن رو ندار! مسابقهی بمسابقه
 ی به درد سطل اشغال مای شه کباب کرد ی شاهکار فرامرز رو منی انمی کمپوت رو بخور تا ببنیا

 ! بچه بزرگ کردنشنیدست عموم درد نکنه با ا.خوره
 : کوتاه ادامه دادی بعد از مکثو
 .منو ببخش. نداشتميمنظور.یستیراحت ن دست من که نااز

 .ستی نیموضوع مهم.  نکنفکرسو
 : فرامرز را صدا کرد و گفتیکام.دی نگاه کرد و خندی کامي به چشمهابعد

 . شه سرش اوردی میی چه بالنمی بباری رو هم بییکذا*****  پسر عمو جان،اون می برایب
 ی میفرهاد کمپوت ر اقاشق قاشق در دهان هست. رفتندرونی بخی کباب و سلی با وسای کامفرمرزو
 .گذاشت

 .بده خودم بخورم.ستی نشی ناقص شده،دستم که طورپام
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  ده؟ی بهت مزه نمشتری بينجوری من اجون
 ! دهی دروغ چرا؟معلومه که مزه مخب
 . نک و نال نکن و تا اخرش بخورپس

 . هقاشق بذار دهنتي هم خودت
 هم شمغول کار یکام. گوجه و نمک ببردشی کرد تا تا برای فرامرز بلند شد که شبنم ر ا صدا ميصدا

 . خواندی بلند ميبود و اواز بابا دل دارم و قلوه دارم را با صدا
 . رفترونی از در بی گوجه فرنگینی سکی با شبنم
 :مرز و فرای و قال کاملی قي شبنم بلند شد و بعد صداغی جي بعد صداي الحظه

 میدی؟رسی نگه داشتی چي برانویبابا فرامرز ا.ي کار ساده ر وهم ندارهیعرضه .ی دست و پا چلفتيا
 فی دکتر تشرياقا.رهی بگادی ي کم شوهر دارهی مامانش شیتهران طالقو بذار کف دستش بذار بره پ

 !می بخوری رب گوجه فرگدی کباب شده هم بای گوجه فرنگيبه جا.می دارگهی مجروح دهی دیاریب
 :دی پرسیهست. فرهاد را برداشتفی وارد سالن شد و کمای سقهیبعد از چند دق

  شده؟ی چمایس
 . از جات تکون خور،تویچیه

شبنم در . رفترونی کنان از در بی لی و لیبلند شد و با سخت.اوردی صبر کرد و طاقت ني لحظه ایهست
 : گفتیکام. بوديحال ناله و زار

 خرده خون از دماغش هی. نکردهی مونقدی خون هم ازش رفت اتری ل4اون دختره پاش قلم شد و ! بابايا
 .ارهی درمي بازی چه کولنیاومده بب
 : گفتفرامرز

 . سرش اومدهیی چه بالنمی ساکت شو ببقهی دقهی یکام
 : شبنم بود گفتنهی که مشغول معافرهاد

 .اری و بسهی تو کزی برخی مقدار هی برو مایس.دارشبنم سرتو باال نگه .ضربه خوره.ستی نيزیچ
 . داده بودهی تکزی که به مدی را دی که برگشت هستمایس
 ؟ی کنی چکار منجای اتو

 : گفتتی برگشت و با عصبانفرهاد
 ؟ی گفت از جات بلندشیک.یشی که راحت نمي دستمون ندي کارهی تا حاال
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  شبنم اومده؟سریی بالچه
 : را باال انداختشی شانه هایکام

 . خودشو لوس کنهم،خواستی دی مسی کرد که ما به تو سرويد. ،حسیچیه
 : کردمای سهی رو فرهاد

 .فتهی االنه که بی اون صندلي رو بشون روی هستبرو
 : دوباره به طرف شبنم برگشتبعد

 . نهای بند اومده يزی خونرنمی نکن بذار ببهی گرنقدریا
 مایس. پرت شدی کرد و به طرف هستری به لب پله گشی پادی از پله ها باال رفت،به پله اخر که رسمایس

 خوره و زی به لبه ممایدست س. وسط تراس افتادندنی زمي با هم روی و صندلزی به همراه میو هست
 . که سرش را با دو دست گرفته استدی را بلند کرد و دیفرهاد هست.پاره شده بود

 . شدهی چنمی کن بب باالسرتو
 : بلند گفتي با صدایکام

 ! سه تا وروجک قصد جون ما رو کردننیا! برسیکی نی به داد اای بفرهاد
 نو نی خنده با ای می کلنهی ما ر وببیکی. صاف راه برننی زمي روستنی گنده بلد نيدخترها
 .می که دورمون جمع کردییظهورها

به فرامرز هم گفت شبنم رابه . مبل نشاندي برد و روالی کمک کرد و او را به داخل وی به هستفرهاد
 ر اشستشو دادند و او ر اهم کنار مای دست سیبه کمک کام. سرش بگذاردي روخی سهیداخل ببرد و ک

 . شدلی شان به خنده تبدهی بهه م انداختند و گریدخترها نگاه. و شبنم نشاندندیهست
 : گفتیکام

 پر ی مشت دست و پا چلفتهی ریگ.می ارامش ندارقهی دقهیپاك اعصاب مارو خرد کردن،!هم داره خنده
 .هی که بلدن خرابکاريتنها کار.میمدعا افتاده ا

 : و گفتدی بو کشفرهاد
 ه؟ی مال چی سوختگي بونیا

 : به طرف تراس رفتفرامرز
 .ي رو سوزوندنینازن***** ،ی بر سرت کنن کامخاك

 : گفتي با خونسردیکام
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 باشه تو رو ادمی گهیدفعه د. که اومد بال نازل شدیاز موقع.اصال نحس بود*****  جان،اون فرامرز
 .میاری بمیری ناهاربگي برايزی چهی می کندای پی رستورانهی می برایحاال هم ب.نفرستم***** دنبال 

 : شدزی خمی نمایس
 . خواستم مرغ سرخ کنمی ممن
 : او گرفتي دستش را جلویکام
 شی دفعه اشپزخونه رو به اتنی اي ریم. به جون تو،مگه من مردم؟تو خواهشا از جات تکون نخورنه
 .دی خوری تکون هم نمدینی شی جا منی همییسه تا.ی کشیم
 و چشم ازشون نی سه فتنه اخرالزمان بشنی اي رو به روی صندلنی اي فرهاد جون،تو هم روایب

 . دنبال ناهارمی ریمن و فرامرز م.ستنی ننانی قابل اطمنایا.برندار
 : گفتفرهاد

 . رمی بمون،من با فرامرز متو
 !گهی زخم دهی يچون اماده هستن برا. باشه مطمئن ترهنای دکتر با اهی. بابانه

 : که خسته شده بود گفتیکام.دندی بعد با ناهار رسی و فرامر ساعتیکام
 زی عزنی اي براشی اتي توزی هم اسپند برنیا.می کرددای خوب پی چلو کبابهی تا می پرسان رفتپرسان

 ! خدا عالمهدهی میحاال فردا جواب ننه باباشونو ک!هایچشم خوردن طفلک.کرده ها
 : کرد و گفتی رو به هستمایس

 ادم حساب پس بدم نی دو جهی به دیبا.از حاال دلشوره فردا رو دارم.یبخدا راحت!ی به حالت هستخوش
 .ي دردسر ها رو ندارنی تو اگهی خوردم،کجا رفتم،دیکه چ
 : کرددیی هم تاشبنم
 ي گن حتما با فرامرز دعوات شده،با مشت زده توی مننی پف کرده ببینی بنیفرد منو با ا. گهی مراست

 !ی حال بعد از عروسبهیوا.ارهی بالها ر وسرت منی ايهنوز نامزد.صورتت
 :دی خندفرامرز
 کنه وگرنه صبح اول وقت يلمبرداری نبود از راه رفتن شم فنی دوربهی که فیح. شما درد نکنهدست
 عروس نی فرستاد با ای زد و به خودش لعنت می رو بهم مي رفت در خونه تون و نامزدیپدر م

 !اوردنش
 : گفتیکام



 

@donyayroman 154 

 ر گهی همدی دو ساعتهی اطی وسط حدی برد،بعدیری جون بگدیاول چلو کبابتون رو بخور.دی دعوا نکنحاال
 .می نصف ب هنصف تشوقتون کنمی دیما هم قول م.دیوبزن
 از تراس به گوش م شانی شد بچه ها در سالن نبودند و صداداری از خواب بی از ظهر که هستبعد
 .فرهاد ر اصدا زد و به کمک او به تراس رفتند.دیرس
 د؟یچرا منو صدا نکرد.دی بدجنسیلیخ

 : گذاشت و گفتشی جلوي چامایس. شروع کرد به لقمه گرفتنبعد
 ن؟ی زمي روي نشد افتاديزی که چسرت

 .نمی بی رو قشنگ تر مای کنم دنیفقط فکر م.نه
 
 

 :  سرش را تکان دادیکام
جون مادرت ! ینی بی رو نمای دنگهی دفعه دنیا. نی زمي دوباره خودتو بندازیتو رو خدا هوس نکن-

شبنم .  شددهی کم خراشهی کرده و ری گ بگو دستم به شاخه درخت،ی تهران الم شنگه بپا نکنمیدیرس
 !کرد  منو شکنجهکهی مرتنی ای که بگهی گرری زیخانم تو هم تا چشمت به مامان جونت اقتاد نزن

 : گفتدی خندی که می در حالیهست
 .اری زنن از خودت در نی حرفها رو نمنیبچه ها ا.  شلوغش نکنیکام-
 چه جار نی ببای افته که دشمن ما هستن، بیچشمشون به دوتا آشنا م. ی شناسی رو نمنایآخه تو که ا-

 و مینی متهم بشگاهی دادگاه خانواده و در جامی بردی هفته ما باکیاون وقت تا .  ندازنی راه میو جنجال
 !میاستنطاق بش

 :دی لب ورچشبنم
خودش جلو . گه  ی بهش نميزی باهاش کار نداره و چیکس. گهی حقه باز دروغ منی جون ایهست-

 که ی که از موقعارهی در میبمی ننه من غرهی کنه یجلو تا پامون برسه اونجا برسه اونجا، شروع م
 ! در مانگاهي پامون توهی مطب دکتر بود و ي پامون توهی شمال همش میرفت
 از صبح نذاشتم درشو گهید!  پانسماني گشت برای فرهاد، دوره مفی بدبخت کنیا.  نبودنکهینه ا-

 !ببنده که زحمت باز کردن به خودش نده
 :دی خندفرهاد
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 م؟ی بکندی کن االن چکار باي فکرهی. می رو گوش بدزی عزي پسرعمونی افی اراخدی بامینیتا صبح بش-
 م؟ی رو نگاه کتگهی و همدنجای امینی جور بشنیهم
 : متفکرانه گفتیکام
 .اری چهل متر طناب بیسپاشو فرامرز، برو . من فکرشو کردم-

 :دی با تعجب پرسفرامرز
 !؟یطناب واسه چ-
 قبلش ی خوام برم بگردم ولیخب م.  خونهنی اي تومیدی پوس،یمرد حساب!  خوام تاب درست کنمیم-
 !رونی بمی زنی و ممی کنی مچی هاشون طناب پی صندلي سه تا فتنه رو رونیا

 : سرش را تکان دادفرامرز
 .موافقم. هیفکر خوب-

 : با اعتراض گفتشبنم
 ! کننرتونی دستگیی به جرم آدم رباانی زنم تا بی مغی اوفقدر جرونی بنیپا بذار! نی کردخودیب-

 : گفتیهست
 .می نکنتتونی دم اذی قول مد،یخب ما رو هم ببر-

 : با تمسخر گفتیکام
 همه تون که شل وپل یدر ثان.  نداشته باشمي دادن به قول زنها اعتمادادیبه من ! آره جون خودت-

 !نیشد
 :دی خندفرهاد

 . اونجامیبر. هی باصفا و دنجي باالتر هست، جالومتری آبشار چند کهی.  دارميمن فکر بهتر-
 شدند، ی کامنی هم سوار ماشهیبق.  را دراز کندشی جا دادند تا بتواند پانی ماشی صندلي را رویهست
.  و پر از دست اندازی خاکیوسط جنگل، البته با راه.  بودییبای زاری بسي گفت جای که فرهاد ميآبشار

 صخره يخروشان رو یلی آب مثل س،يادی زاریاز ارتفاع بس.  شدندادهی پدند،ی آبشار که رسکیبه نزد
 . آبشار ببردری را زی کرد هستیفرهاد سع. ختی ری کوه بود، مهی شبشتری که بیبزرگ
 : داد زدیکام
در ضمن / ستمی که نیکی من دی اگه شاهد هم الزم دارد؟ی چرا ما رو آورددی داری خودکشالیاگه خ-

 . گرفتن شماهاي آب برايعمرا اگه بپرم تو



 

@donyayroman 156 

 : گفتدی با خندفرهاد
 . تا بهت نشون بدمایحرف نزن، دنبال من ب--

 ی وسه تخت چوبی رنگي بود که با فانوس هایآنجا غار کوچک.  آبشار گذشتندری زکی از راه بارهمه
 شی بچه ها از جادنی از تخت ها لم داده بود که با دیکی ي روکاری هم بیقهوه چ.  شده بودنیتزئ
 :فرامرز به اطراف نگاه کرد. دیپر
 دای رو پنجایتو چطور دو روزه ا. می اونورتر نرفتالی از در ونجای امیای عمره مهیما! بابا دستخوش-

 ؟يکرد
 : با خنده گفتفرهاد

 !زمی برادر عزیحاال مونده تا منو بشناس-
.  بودییبای زاری بسيمنظره . ختی ری داخل رودخانه مهی که از باال دندی دی از پشت، آبشار را مآنها
 و وهی مي و مقداريمش صادق، صاحب آنجا بسرعت چند استکان چا.  نبوددای پرونی دنج که از بییجا

 دنی به کشوع گذاشت و شرشی ها را جلوانی از قلیکی یهست.  آوردشانیرا بانی و دو تا قلیخوراک
 :فرهاد گفت. کرد

 . رهی سرت م،ي نکش، عادت ندارادیز-
 :فرامرز با ترس گفت.  تخت افتادي روی طرفکی را بست و شی زد و بعد چشمای پلکیهست

 هوش؟ی شد، بی چيوا-
 :دی خندفرهاد

 . کنهی می سرت اومده، داره شوخیی بالهی کنن باز ی فکر منایپاشو دختر، ا-
 :فرامرز گفت.  و بلند شددی خندیهست

تو رو خدا مواظب خودتون . اوردمی فرهاد رو مخصوصا نفی گم؛ کی متونیدارم از حاال به سه تائ-
 .دیباش

 : گفتیهست
 نی تا حاال ااد،ی سرم بدی بالها بانی دونم چرا اینم. ستمی نی هم دست و پاچلفتنفدرایبه خدا من ا-

 . بودفتادهیاتفاقا برام ن
 :دی بدون مقدمه پرسشبنم

 ه؟ی عموت چه جور آدمیهست-
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 :دیفرهاد به داداش رس.  با تعجب به او و به فرهاد نگاه کردیهست
 !ی کنی می عموت زندگشیمن گفتم که پ-

 : و گفتدی خندیهست
 ! هم هستسیتازه خس.  بداخالق و غرغروری آدم پهی! آهان--
 :دی پرسمایس
 ؟ی کنی تحملش ميپس چه جور-
 . دهیچون خرجم رو م. مجبورم-

 : دوباره گفتشبنم
  خارج؟ای رانهیاالن کجاست ا-
 یی تونستم تکون بخورم، نه جای وگرنه از کنارش نه مستی خدا رئ شکر باهام نسه،یفعال انگل-

 ! لنگه ندارهه،یکتاروی دهی.  برمییتنها
 :ه گفت دهندي دلداری با لحنیکام
 .می پس همدردمی دارکتاتوری خانواده دهی حرفا گوشمون پره؛ نیغصه نخور، ما از ا-

 :دی پرسشبنم
 ؟ي آمدرانی شد که به ای چیراست-
 فرودگاه با فرهاد آشنا شدم ي توشیچند ماه پ. ی کنم، از کودکی می زندگسیمن سالهاست که انگل-

 شدم و انقدر به گوش عموم خوندم و التماس کردم تا یی منم هواران،ی اادی خواد بی فرهاد مدمیکه د
 .رانی شد و منو فرستاد ایراض

 :دی پرسفرامرز
 ران؟ی اي اومدی کیراست-
 . شهی ميدو سه هفته ا-

 :دی با لبخند مرموز پرسیکام
  شب؟10 ساعت ؟يشب جمعه بود اومد-
 آره چطور مگه؟-

 : فرهاد زدي پاي رویگام
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 ی مي کردی که مثل عقب مونده ها رفتار میپس اون شب مهمون. دستت روشد!  حقه بازيا-
  خانم؟نی دنبال اي بریخواست
 :دی خندفرهاد

 . تنهاش بذارمومدیدلم ن.  ندارهلی فامرانی تو اییآخه هست.یپس باالخره مچم رو گرفت-
 ي آن شب براي کردن ماجرافی و تعردنی که افتادند، شروع کردند به خندی مهمونادی ها به بچه
 :فرامرز قهقهه زنان گفت.  و فرهادیهست

بعد .  بود اون مهندس بدبخت رو با برق خشک کنهکی اوال که نزد،ینی رو ببی کامنی ايفرهاد نبود-
 : به پدر گفتيگوری فهی استخر، با ي افتاد توارویهم 

 برق نباشه  دارم،حاالی مهندسسانسی لیناسالمت.  کنمیعموجون، من خودم برق رو درست م"
 "د؟ی اندازی ها رو مبهیچرا به غر.  هستمی حالییزهای چهیباالخره 

!  بودیدنی اش دافهی کنه، قی رو زد کار نموزی رفت و فی رفت کامی کامی بهش نگفت، وقتيزی چپدر
 !خاك برسرت با درس خوندنت": سرش کهيپدر زد تو

 " من ماست چقدر کره داره؟هی کنم تی تا حالسایوا
 رو ی پدر، کامي چه جوری دونی نمه،ی عمدي زنگ زد به اداره برق که اومدن و گفتن که خرابکاربعد

 دی بردیگم ش! توله سگها":پدر برگشت به طرفمون و داد زد.  از خندهمیما مرد.  انداخترونیاز خونه ب
 .میما هم از ترس فرار کرد ". دندوناتون رو خرد کنمومدمیتو اتاقاتون تا ن

 :ش را تکان داد سریکام
 ازش یمثال دکتر بهرام.  فهمهی حال خودشو نمدمیآخه د! زهی عزي پسرعمونی سر اریهمه اش ز-

 "د؟ی بودمارستانی در کدام بسی انگليجناب دکتر، تو":دیپرس
بعد دوباره ازش سوال کرد، فرهاد . همه هاج و واج نگاش کردن "پاستور نو": جواب دادفرهاد
 گ!کینی تهران کلمارستانیب. ببخش حواسم نبود":گفت
 در گدوم سی انگلي پرسن تویفرهاد جان، جناب دکتر م": اوضاعش خرابه، رفتم جلو و گفتمدمی دمن

 رو های عموافهی قدی باگهید "!ي چهرازمارستانیب. م متوجه نشدنیدوباره گفت ببخش ".ي بودمارستانیب
 . داشت کند و خوردلی سبیهرچ. يدی دیم

 و به سرفه دی پری هستيلقمه در گلو. دی خندی مش عباس هم می رفته بودند، حتسهی از خنده رهمه
 : به پشتش زد و گفتیکام. افتاد
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 برق رو عوض کردم اومدم وزیف.  شازده ستنی اي نمونه از شاهکارهاهی فقط نیتازه ا! ی خفه نشحاال
 از کجا ستمی رو بلد نییمن که جا": گفتی چی دونیم.  شو و برونیسراغش، گفتم فرهاد سوار ماش

 . افتادمی خنگي چه آدماری من گنیبب ".ارمیبرم مامور برق ب
 : که از شدت خنده سرخ شده بود گفتفرهاد

  زدم؟ی حرفنی همچیمن ک! ا هی کنی کالغ مهی.  کمتر چاخان کن،یکام-
 : کردی سرش راتکان داد و رو به هستنمیش
 ؟ی کنی می االن کجا زندگیهست-

  آرام گفتیهست
 . هتليتو

 : به طعنه گفتیکام
 در از های که عموی موقعي ده، هم برای بهت اجاره میکی داره، ادی زیخب فرهاد که اتاق خال-
در ضمن به عرضتون ! ی مونی تو تنها نمنکهی داشته باشه و هم اي کرد در آمدرونشی بمارستانیب

 . راحت باشهالتیخ!  خطر هستن، من امتحانش کردمی بتی کبرشونیبرسونم که ا
 : گفتفرامرز

اگه پدر و عمه .  کار رو بکنهنی اوضاع قمر در عقرب، فقط مونده فرهاد انیبا ا!  های زنی میحرف-
 ! کننی کباب مدی خورشيه زنده جلوخانم بفهمن که جفتشون رو زند

 ؟ی کنی چکار مدیباالخره فرهاد با مهش.  رو فراموش کرده بودمهیاون طرف قض.  های گیراست م-
 : ناراحت شدفرهاد

 . راحت بخورمالی رو با خیی چانی بذار ا؟يباز اسم اون دختره رو آورد-
 : پشت چشم نازك کرد و گفتمایس
 ! کردندیو برات کاند اونهیآدم قحط! خدا به دور-

 :دی هم خندشبنم
 دارن زود فی تشری تونه دو کالم باهاش حرف بزنه از بس که نازك نارنجیآدم نم! چقدر لوس وننره-

 . کنهی متی ره شکای خوره، می مری قباشن جیبه تر
 : گفتی رو به کامفرامرز
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مش .  افتهی مچهی و هم آدم به دل پياری همه رو در مي هم صدا؟ياری دختره رو منی اسم ايکاریب-
 ؟ي نداریی دستشونجاهایصادق ا

 : گفتی از مش صادق، کامقبل
 ویکی باربي تویآقا از جگر سوخته االغ هم نگذشت رفت هرچ!  خودتهيباز.  مال شکمچهی دلپاون

 کجا بود؟ برو اونطرف آبشار کنار شییدر ضمن مش صادق دستشو.  بود، جمع کرد و خوردختهیر
 .دخونهرو

 :مش صادق گفت.  را پرداخت کردزی تعارف مش صادق، حساب می بعد کلفرهاد
من . ستی سرحال و سرزنده ننقدری مثل شما ای مهمانچیه.  منشی پنیای دکتر، تو رو خدا بازم بيآقا-

 .دمی سال خندکی يکه به اندازنه 
 : به سرعت گفتفرامرز

!  دماغای دست ندارن ای پا ندارن ای همه ینی بینم. هی هفت پشتمون کافي سفر برانینه تو رو خدا، ا-
 یکی ینی بیموقع برگشت م.  شب شدهمیزودباش فرهاد، بر. می آخر اومدي روزهامیتازه شانس آورد

 !ي بگردنای و دنبال ای رودخونه شنا کني تا صبح تودیدوتا کم شدن ها، اون وقت با
 : گفتیدر راه فرهاد، به هست.  ها شدندنی و سوار ماشدنی خندهمه

 ! غرغرو و بداخالقم؟رمردی پهی من گهیحاال د-
 ی هستم؟ خودت می و ناز و مامانافهی پسر خوشگل و خوشقهی شی بگم؟ بگم پی خواستی میخب چ-

  کنم؟دای تونم پی رو میاز تو بهتر چه کس. ینی که تو بهتریدون
 ! جواب مثبتتي ذارم به پای منوی ايپس قبول کرد-
 ؟یجواب چ-
 ! من از تويخواستگار-
 رو با پدر و خونواده ات روشن فتی اول تکلدیتو با.  رو نزنزای چنیفرهاد، دست بردار، فعال حرف ا-
 گفته نوی ایول.  تو باشمشیاز خدامه تا آخر عمر پ.  رو ندارمی از تو کسری من غی دونیوگرنه م. یکن

 . کنمی لحظه هم تامل نمهی شه ی متی باعث ناراخت روز بودنمهیباشم اگه بدونم 
.  کنمی احساس آرامش می در منارم هستیوقت.  کنه تا بودنتی ناراحتم مشتریمطمئن باش نبودنت ب-

 بکنن که ازش ي تونن منو مجبور به کارینم.  روشنههی پدرم و بقفیتکل.  کم ندارمیچیانگار ه
 .متنفرم
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 بود، حی پرو و وقیلیبرادرش که خ. نمی ببکی رو از نزددی مهشنی خواد ای دلم میلی خی دونیم-
 .دی باهاش مدارا کردیلیشماها خ

 یخانوادگ.  از اون ندارهیخواهرش هم دست کم.  شه باهاش در افتادینم. هیاون آدم شر و مزخرف-
 .می سر به سرشون نذارادی زمی کنی میما سع.  گردنیدنبال دردسر م

  نفوذ نداره؟ اونهاي رويپدرت چطور-
 جهی نتنیراستش ما به ا.  ندارهي مسائل کارهیبه بق. هی نشدن ثروت خانوادگمیپدر فقط به فکر تقص-

شرارت در وجودشون .  زن هستنرابیبه قول معروف ز.  شدنتی تربی جاسوسي که اونا برامیدیرس
 جهینت نیبه ا.  کنهی درصدش فرق می ما هست ولي شرارت تو خونه همه نی ایدونیالبته م. فراوونه

فرامرز !  شهی و آخرش به من ختم مشهی که اصلش از عمو اسکندر و عمه و پدرم شروع مدمیرس
 نی ایول.  و سربه راه هستنعیمثل اون مط. فرامرز و فذانک و مامان رفتن. رهی آوردم و سر به زیلیخ

 با من طرف ه تونیبا من نم دونه یپدر هم م.  خورده لجباز و به قول اونا شرور هستمهیوسط، من 
 . زنمی خونم و رو دست بهش می معیبشه چون دستشو سر

 نیچطور ا.  محتاط باشمدیپس من با! ي از خوانوادت کردي ای درست و حسابریدر چند جمله چه تعب-
 مدت متوجه شرارت تو نشدم؟

 تا حاال صد دفعه ی کنتی با من ضدی خواستیاگه م. ی هستعی تو هم سربراه و مطنکهیبه خاطر ا-
 .میسر شاخ شده بود

 ! شمی شما مغلوب می سربه سرت نذارم و گرنه تو جنگ خانوادگادیپس مراقب خودم باشم و ز-
 یول.  شهی زده مپورشی دونم پام برسه به تهرون، شیم. شهیجنگ از حاال به بعد شروع م-

 مادر و فرانک هم تو جبهه تو فتهیاگه پاش ب.  شنی مادی دارنزیکی یکی تو يخوشبختانه طرفدارا
 .هستن

 : و گفتدی خندیهست
 ! بخورمی شام درست و حسابهی راخت الی تونم با خیحاال م! اشتهام باز شد-

 رونی بشهیفرهاد سرش را از ش.  را کنار او نگه داشتلشی هم اتومبی و کامستادی کنار جاده افرهاد
 :آورد و گفت

 م؟یا برسرکار خانم گرسنه شون شده، شام کج-
 : را گرد کرد و گفتشی چشمهایکام
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 هی چرخ کرا18 یلی تردی بايریفرهاد، جلوشو نگ. ي خوردي و سبزری عالم نوم و پنهی! ی هستیبترک-
 ! تهران بسئنههی خانمو نی تا امیکن

 : آورد و گفترونی سرش را بیهست
 . کنهی رفع نمی که گرسنگریبرو دنبال کارت، دو سه لقمه نون و پن-
 بده تو ارهی بری نون گکهی تهی شده بود از کجا جی مرد گرهی پچارهیب!  برات، همش دو لقمه بودرمیبم-

 !ي ساعتع خوردهی آذوقه جمع کرده بود تو یهرچ. يبخور
 :دی خندفرهاد

 . خورهیمال تو رو که نم! نوش جونش-
 : دخالت کردفرامرز

 !ی نفر باشهی هم مدافع ی که جنابعالمیدی و دمینمرد! یاوهوک-
 . سپرم شما رو راه ندنی و دم در هم متی برمش های شد منطوریحاال که ا! تا چشم حسود کور-

 : گفتیکام
 . رسهی زودتر می کنمیبرو بب! زرشک-

 : گفتیهست.  هم گاز دادو رفتبعد
 !گهی دي جاهی می و برمی قالشئن بذارایفرهاد، ب-
 . دهی به آدم مزه میلی خیسرکار گذاشتن کام.  فکر بودمنی همياتفاقا خودم هم تو-

 که دور شد، از لومتری چند کیکام.  را برعکس او رفتری دور شود، دور زد و مسی کمی گذاشت کامبعد
 :فرامرز گفت.  به پشت سر نگاه کردنهیآ

 !تی خواد بره های گفت می بندم الکیشرط م! سای وایکام-
 و ستادی سر جاده ایکم.  شدادهی را کنار جاده نگه داشت و پلشی اتومبیکام.  نبودي فرهاد اثرنی ماشاز

 : نگاه کرد، بعد دوباره سوار شد و راه افتاد، فرامرز گفتریبه مس
 ؟ي که، چرا راه افتادومدنین-

 : زد و گفتي پوزخندیکام
 ! دمی نشون ماالن بهتون.  خوان منو سر کار بذارنی دوتا جوجه منیا! من ختم روزگارم-

 . و به سرعت به طرف چالوس رقتدیچی پی فرعهی از بعد
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 کی معروف و شاری که بسی شدند و آرام آرام به طرف رستورانادهی پنی خندان از ماشی و هستفرهاد
 : کردخکوبشانی می کامي وارد رستوران شدند، هنوز در را نبسته بودند که صدایوقت.بود، به راه افتادند

 ! جناب دکتردی خوش آمدتیبه هتل ها-
 . متعجب به سمت او برگشتفرهاد

 !نجا؟ی امیای بمی خوای ما ميدیاز کجا فهم! یعجب پسره ولدچموش-
 : با تمسخر گفتیکام.  ساالد هم سفارش داده بودندی نشسته بودند و حتزی ها دور مبچه

 پر از ییشام را در فضا! ی من بشهی حاال حاالها انگشت کوچک؟ي خوری مدی با کور تريفکر کرد-
  بایکام.  خوردند و سپس به کنار ساحل رفتنديخنده و شاد

 :  رو به فرهاد کرد و گفتیهست. خنداندی همه را مشی های ها و شوخفیتعر
  کنه؟ی کارها رو منی اهای تازگای بود ينجوری از اول ایکاه
 : خودش جواب دادیکام
 . شمی روبه اون رو منی خوره از ای منای جان،من ادم بودم،چشمم که به ای هستنه

 : گفتفرامرز
 ! بعت بگه پسره خل و چلشهیحقته که پدر هم.ي بودوونهیتو از اول د!ي کردغلط
 . و خل و چلنوونهی با اون چشمش که ثابته،همه دنهی بی چشم مهی ها رو با چارهی ما باون
 :دی پرسیهست
 نه؟ی بی رو می با اون چشم سالمش چه کسپس
 : خندهری زد زیکام

 ...اونم... زن عموم روفقط
 : معترضانه گفتفرامرز

 . کنهی شو درست حرف بزن،اگه پدر بفهمه پوست از سرت مخفه
 : رو به فرهاد کردیهست
  داره؟ی چشم پدرت مشکلمگه

 : و گفتدی کشي نفس بلندفرهاد
 ي توشهی مکی ساچمه شلهی کردن اسلحه زی ره شکار،موقع تمی بار با دوستاش مهی جوون بوده یوقت

 .رهی منی از ابروهاش از بي چشم و مقدارهی خاطر نیبه هم.صورتش
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 : گفتی با ناراحتیهست
 . سخته کهیلیخ...یوونکیح...یاخ

 : با طنز گفتیکام
 چشم پدر همه رو هی با همخون نهی بی چشمش نمهی که میما شانس اورد. جونی نباش هستناراحت
 .دراورده
 : به او رفت و گفتي چشم غره افرهاد
 روشن شی اتهی می و چوب جمع کنزمی خرده ههی میپاشو بر. مني به باباي دادریحاال گ.گهی دبسه

 . سردهیلیهوا خ.میکن
 از دستشان ی چوب جمع کردند و سر اتش روشن کردن دئخترها کلي به کمک هم مقدارپسرها

 : گفتیکام.دندیخند
 .ي روشن کردن هم ندارشی اتهیتو عرضه . دورزی تهران دکتراتو پاره کن بريدی رسفرهاد
 : رفت گفتیبها ور م. همانطور که با چفرهاد

 . شنی روشن نمسهی چکار کنم؟چوبها خمن
 ؟ی کشیچرا خجالت م.ستمی بلد نزم،بگوی عزنه
دن،برو کنار بذار  چوب داغ هم نشد،چه برسه به روشن شهی سر ي فندکو حروم کردهی. بابا جوناره

 .خودم روشن کنم
 .ی بندم نتونی م،شرطي عرضه شو دارنمی بببفرما
 .ی به شرطت عمل کندی ها،بای بستشرط

 . روشن کن،عمل کردن شرط با منشوی اتتو
 : را اتش زد و فاتحانه گفتزمهای هی کامباالخره

 . حاال نوبت شرط منهخب
 ؟ي بابا چقدر بهت بدم تا دست از سرم برداربگو
 : گفتيزی ري با صدایکام
 ! گمشو تحفه نطنزبرو

 . کهی شیادم نم. بر سرت کننخاك
 .ياری که نه نی شرط خوب،به شرطهی. بابا قهر نکنخب
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 ...ي خوای می چنمی بببگو
 .ی برقصدی و تو بامی خونی مما

 . خندهری ها زدند زبچه
 !ای حی برقصه پسره ببابات

 دی بای خودت شرط بستیدر ثان! بلد بود عاقبتش گوشه کتابخونه نشستن نبوددنی من اگه رقصيبابا
 .یبهش عمل کن

 .دی اتش برداشت و دنبالش دوانی از می چوبفرهاد
 : گفتدهی بردهی رفته بود برسهی از خنده رفرامرزکه

 ! بگوگهی دزی چهی شرط رو عوض کن ای بیکام...نی دست برداربابا
 : گفتیکام. نشستی زد و بعد کنار هستی دو سه بار با چوب به پشت کامفرهاد
 .یبه من چه،خودت شرط رو باخت.ي داریی روعجب
 : کرد گفتی و رو مری که با چوب اتش را زی در حالفرامرز

 . جوزشو بکشهی هستبذار
کپسول اتش ! اتشي ره توی شه با سر می بلند مشهی مییاالن دختره هوا. جون تو حرف نزنفرامرز

 !می هم که ندارینشان
 : کرد و گفتی به هستی نگاهفرهاد
 . کشهی جورمو میهست. قبولباشه
 :دی با تعجب پرسیکام

  خواد برقصه؟ی می هستیعنی
 . خونهی براتون می پسر عمو جون،هستنه

 : گفتیکام. به هم انداختندی ها نگاهبچه
 . نهای ی شرط فرهاد رو پاس کنی تونی منمی ببی هستبخون
 : با خجالت گفتیهست

 . بخونمستمیمن بلد ن. کنهی می شوخفرهاد
 : گفتفرهاد
 ! هاشمی خجالتت مهیاون وقت ما. بلند شم برقصمدی باکلمی هنی وگرنه من با ابخون
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 را ابتدا اهسته زمزمه کرد،بعد ارام ارام ي را بست و ترانه اشی چند لحظه چشمهايبرا.دی خندیهست
 : اوج گرفتشیصدا

  بده با عشقی من معنبه
  کنای با عشق احمنو
  رنگمی بيای دننی ابه

 ی بزن رنگی نقشبزن
  و افسردهرمی دلگکه
 ی رنگی بيای دننی ااز

 ی شعر فراوشمنم
 ي پروازی معنتو
  بده با عشقی من معنبه

 ... کنای با عشق احمنو
 . ترانه تمام شد بچه ها شروع کردند به دست زدنیوقت

 .! بودمعرکه
 . العاده سخارق

 هی و نهیتو رو که بب. خودشو برسونهعی زنم به عمو بهادر،سری االن زنگ منیمن هم! دمت گرمبابا
 ! زنهی رو دار مدی مهشعی سر،خودشیدهن براش بخون

 ! بخونگهی بار دهی تو رو خدا یهست
 .دیستی دست بردار نگهی بابا ديا

 ! نشو بخونلوس
  مثل من و تویچکسیه

 ستی هم ني در هوازنده
  مثل من و تویچکسیه

 ستی هم نمهی هم نجفت
  من و تونی بدینبا

  فاصله باشهینفس
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 یی تونه جدای میوقت
  باشهی دلتنگقصه
 دادند ی محی جشترتری بی شدند ولی م با او همصدا مهی بقیگاه. هم خواندگری دو ترانه دکی یهست
 ساکت ی کامنیبچه ها در ماش. برگشتندالی و بهی همگیبعد ازساعت.چدی در ساحل بپی هستيصدا

 از ياری بسازاتی هر کدام صاحب امتنکهیدخترها با ا!ی کردند،هستی نفر فکر مکیبودند همه فقط به 
 ی احساس حقارت می حال در مقابل هستنی و مال و خانواده ثروتمند و با نفوذ بودند با اییبایجمله ز
 ی می شگفتشانی کننده،هر لحظه برارهی خي جذاب و چشمهاافهی دختر با ان قد بلند و قنیا.کردند

او حسادت کنند   توانستند بهینم. کاملش کرده بودنشی و دلنشبای زي صدایعنی ي اخرنی و ادیافر
فرامرز در . گذاشتی حسادت نمي برایی و راحت با ان دو دوست شده بودکه جایچون انقدر خودمان

 ینی پدرش و عمه خانم از موضع خود عقب نشای ادی ای چه مبایتر ز دخنی دانست بر سر ایفکر بود،نم
  را فراموش کند؟ی هستشهی همي براشدی فرهاد مجبور منکهی اای کردند یم
 

 ي و صدابای زي لجظه چشمهاکی ي برایحت. بودی هم غرق در افکار خودش مشغول رانندگیکام
 .شدی از ذهنش دور نمی هستنیدلنش
 . کنار استخر نشستی کامی همه وارد شدند ولدندی رسالی به ویوقت

 : رابه او دادیکیدو تا سگار روشن کرد و . برگشت و کنار او نشستفرهاد
 ؟ی کامی هستي چه فکريتو
 ي با اون صدای وقتیحت. شناسمشی انگار سالهاست میول...هی دونم چی که نمهی هستي تويزی چهی

 نی است؟توی نبیبه نظر تو عج.دمی صدا رو شننی ان احساس کردم قبال اکی خوند ی اواز مفشیلط
 ؟ياحساس رو ندار

 االن جا و ی کرد ولی بازگو می کامي را که سالها در دل داشت براي خواست رازی لش مفرهادد
 .مکانش نبود

 ای ریار ب به خاطر رفتای جذابش باشه افهی به خاطر قدیشا. احساس رو دارمنی مواقع همی هم بعضمن
 از خودش نشون ي وقت نشده رفتارچی مدت هنی سراپا محبته،ایهست. که دارهي ایو دوست داشتن

 قهمند ناخوداگاه بهش عالدمشی که دیاز آن روز اول. بکنه که من ناراحت و دلخور بشمي کارایبده 
 . شهی مشتری عالقه بنیشدم و روز به روز ا
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 رو انوسی سم و روسومات عهد دقنی ما اقهیکاش خونواده عت!لهی تکمزیواقعا همه چ! به حالتخوش
 ی میعنی. دنی نشون می چه عکس العملفتهی بی چشمشون به هستی دونم وقتیونم. ذاشتنیکنار م

  گذشت؟ی به اسوني دخترنی همچهیشه از کنار 
 :دی کشي نفس بلندفرهاد

 که یازاتی و حاضر شدم همه امتتادمسی عمه خانم و پدر اي بار جلونی اولي برای،وقتی کامی دونیم
 کار رو نی ارزش ادمی رو به رو شدم دی با هستی وقتیول. سخت بودیلیبهم دادن پسشون بدم،برام خ

 .داره
 : بدون انکه به او نگاه کند گفتیکام
 دی کردم و قی می کلبه زندگهی ي جنگل تونی همي گرفتم و توی رو می تو بودم دست هستي جامن

 ! ارزش دارهگش،واقعایراست م. زدمی رو مگهی ديزهای و چمارستانیاون خونه و ب
 .می حرکت کندیصبح با. تو،هوا سرد شدهمی برایفعال ب.ادی مشی پی چمینی ببدیبا

 : گفتندکصدای بعد از صبحانه دخترها صبح
 .میای نمم،مایای نمما

 : گفتفرهاد
 .می خوری میکی شه وبه تاری جاده شلوغ معصر
 : گفتیهست
 ! که بهترهیکیتار.می بخورخب
 :دی خندیکام
 ! کار دستمون ندادننای به چاك تا امی بزنمی دکتر،پاشو زودتر جل و پالسمون رو جمع کني اقارینخ

 : را جمع کرد و گفتشی لبهایهست
 
 .می بعد برمیفرهاد، جون من، ناهار رو بخور _
 .گهی دمی بردی باالخره بازم؟ی کنه عزی میچه فرق _

 : هم گفتشبنم
 شه؟ی می چمی بررتریخب اگه د _

 : شد و گفتمی تسلیکام
 .می ریباشه عصر م _
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فرهاد به .  کرد خودش راه برودی می از صبح سعیهست.  کباب کننداطی و در حرندی شد جوجه بگقرار
 :او گفت

 . بهترهی دو روز استراحت کنیکی. اری به پات فشار نادیز _
 . ی بهم کمک کنیستیاز فردا که تو ن.  خودم کارهام رو بکنمدی با؟یباالخره که چ _

 : و گفتدی خندفرهاد
 . کنارت باشمي جورنی من همادی کنم بدت نمیالبته فکر م _
 مارستان؟ی بي بردیفردا با _
 .  کنهی مرونمی پدر از شهر بگهید!  دنبال کاري و تو برنمی خونه بشي تودیاگه نرم با _

 که بچه ها آمده بودند تلفن ياز روز.  و سرگرم خوردن شدند که تلفن زنگ زددندی ناهار را چبساط
گفته بودند .  گرفتندی بار با خانواده ها تماس مکی ي ها را قطع کرده بودند و فقط روزلی و موباالیو

 . خراب شدهالیتلفن و
 : زل زدهی و به بقدی دست از خوردن کشیکام
 ! تلفنو وصل کرده؟يکدوم ننر _

 : خودش را جمع و جور کردفرامرز
 م؟ی شی ممونی دونستم پشی چه مم،ی برمی خوای کردم میمن صبح فکر م _
 ول کن ه؟ی کدوم مزاحمنمی پاشم برم بب؟ی تلفنو به کار انداختي کردی مدی که باي کارنیحاال اول _

 !شصت تا زنگ خورد. ستیهم ن
 : برگشتد،ی کوبی اش منهی که مشت به سی در حالقهید دق رفت و پس از چنالی داخل وبه
 تخت ي رویاله. نیری و همه تون بمنیری ساعته بگکی حناق یاله!  کنهری گلوتون گي تویاله _

 ...ی الهن،ی گرم بخورنی به زمیاله! نمتونیمرده شور خونه بب
 : داد زدفرهاد

 ؟ی کنی منی قدر مارو نفرنی ارزنای شده مثل پیچ! ی زهر مار و الهيا _
 : و گفتدی خندیکام
 حواله نی عالمه فحش و نفرهیتا گفتم الو شروع کرد . زکردتهی پدر عزيحرفا. ستی من ني حرفانیا _
 ! دستگاهي رودی رو ترق کوبی من داد و گوشي
  از ما بود؟یکیحاال با کدوم  _
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 ! با شماهاای با من بود دمی نفهمگهید.  کردنی فحش و نفرزی رکیفقط .  دونمیچه م _
 .بچه ها به دنبالش وارد سالن شدند.  اوج گرفتشی بعد صدایکم.  به سراغ تلفن رفتفرهاد

 اون اومده حرف اد،ی و صدامون در بمی بشی که ما مدعنی ايبه جا!  مزخرفي کرده پسره خودیب _
شانس ...  خورهی آب تکون نم هارت و پورت کنه آب ازنجای اادیبه جهنم فکر کرده ب...  زنهیمفت م

 از ار رسه دمی که پام به تهرون منی خواستم به محض ایم.  که براش برنامه داشتمیکیآورد، من 
 !ادی سرش بییحقشه هر بال... ارمیروزگارش در ب

 : آهسته گفتیکام
 . سرش اومدهیی رفته بال مالنجای که از ادیغلط نکنم سع _
 : با اخم گفتمایس
 !می مرده باشه از دستش راحت شده باششاالهیا! به جهنم _

 : آهسته گفتیی با صدافرامرز
 ! شدهی چمینی ببدیبذار! سیه _

 : ادامه دادفرهاد
 ؟یبعله، پس چ...  و آشوب به پا کرد و رفتنجای بدتر از خودش اومد ایکی با یمعلومه نصفه شب _

 ي روي جلودینی ببدیشما نبود... دمی پسره من ندنی اي شعوری آدم به بم؟ی نگهش داردیتوقع داشت
 . بند کرده بودمای به سي ما چه جوريهمه 

 دیشما بود.  شدری باهاش درگیآره، خب کام...  دختر نامزد دارهنی فهمه اینم.  کشه کهی نمخجالت
 شبنم دو ینیب.  پاره شدمای دست سدینی که ببدی آقا گلدون پرت کرد طرف ما، نبودد؟ی موندیساکت م

 کنه و یم  همي پررو قلديتازه پسره ... می درمونگاه بوديتا صبح تو...  کردی ميزیساعت خون ر
...  گذشترینه ، خوشبختانه به خ. دینی بی تهرون خودتون ممیدیباشه، حاال رس...  کشهیخط و نشون م

خود من هم . مینگاه بود درموي بعد از ظهر همه اش توروزی تا دی ولمیفتی صبح راه بمی خواستینه، م
 گم که، خدا رو ینه، م... باشه  راحتالتونینه خ. میوفتیچشم، بعد از ظهر راه م.  نداشتمیحال رانندگ
 !قربونتون برم، خداحافظ...  رسوننیبچه ها هم سالم م... چشم...  گذشتریشکر به خ

 :دی را گذاشت و فرامرز پرسی گوشفرهاد
  دسته گل به آب داده؟دیسع _
 ... مشروب خورده بودهی جاده تصادف کرده، احتماال حسابيهمون شب تو! یاونم چه دسته گل _
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 : گفتیکام
 يفعال که تو _چه مرگش شده حاال؟.  گند دهنش حالمو بهم زديبو.  هم که اومد مست بودنجایل _
 و نصفه می بهبش دعوا کردمشیدیبه همه گفته ما تا د.  دست و پاش شکستهنکهیمثل ا. مارستانهیب

 .اونم چون اعصابش ناراحت بوده تصادف کرده. می کردرونشی بیشب
 : با طعنه گفتفرامرز

 !می دونستی اعصاب هم داشته ما نمدیآقا سع _
 : به همه نگاه کرد و گفتفرهاد

 يری درگنی اي و شبنم تومای سینی شده و دست و بری با ما درگنجایحواستون باشه، گفتم اومده ا _
 .دهی دبیآس

 : گفتشبنم
 . تونم دروغ بگمیاگه از من بپرسن نم! چارهی بيوا _

 : به او کرديزی نگاه تمسخرآمفرامرز
 ! ی دروغ بگی تونیتو که اصال نم!  دختر معصومیآخ _
 .ستمی که من اهل دروغ گفتن نی دونیم! فرامرز سر به سر من نذارها _

 : گفتیکام
 ی پله هم نمهی که از یی دست و پای برو به همه اعالم کن اونقدر ب؟یچرا دروغ بگ. آره شبنم جان _
 ! افتادهي ای چه آدم دست و پا چلفتری گچارهی فرامرز بنیبذار همه بفهمن ا! ي برنیی پایتون

 : را برگرداندشی روشبنم
  کنه؟دای تونه پی رو میاز من بهتر گه کس!  هم دلش بخوادیلیخ _

 : را باال بردشی صدافرهاد
 ندن و ری که بهمون گنهی به خاطر ادی گم دروغ بگی اگه مد؟یشماها چرا به جون هم افتاد!  بابايا _

 .کاسه کوزه ها رو سرمون نشکنن
 : را بهم گره زدشی دست هایکام
 دی بوربور بالی انی اي که جلودی دونیم. ارنی تهران از دماغمون درندمی که رسمی بکني فکرهی دیبا _

 !میمحتاط باش
 : گفتمایس
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  به صورت شبنم؟دهی با چاقو زده دستمو پاره کرده و با مشت کوبدی سع؟ی چمیبگ _
 : گفتیکام
شبنم .  کرده و پاره شدهری گزیبگو هلت داده دستت به م. ی خواد دروغ بگی قدر هم نمنینه بابا، ا _

 بند يزیخونر! دیفی و لطفی نازك و ظریلیچون خ.  کردهيزی اش خونرینی خورده و بواریهم به د
 .می کنقی سه تا ولحد خون بهتون تزریکی درمانگاه، متونی ببرمی مجبور شدومده،ین

 : گفتفرامرز
 تا اون می تماشا کنمی که واستمی مگه ما برگ چغندر بودد؟ی بودي گن شما کدوم گئرینم! آهان _

 شازده، نامزدهامون رو درب و داغون کنه؟
 : گفتفرهاد

 .دی شدریمن گفتم باهاش درگ _
 : با تعجب گفتیکام
 !؟يریکدوم درگ _
  بود؟ی اسمش چي که به سر و صورتش زدییپس اون مشت ها _
 ! بسازميدی سعکی.  تهرونمی که برگردهی پرداخت بود، اصلش وقتشیاون پ _

 : گفتفرامرز
 چپ گهی کف دستش تا دمی ذاری حقشو ممی ری مییبذار رو به راه بشه دو تا. فعال که خدا زدتش _

 .به نامزدامون نگاه نکنه
 :دی خندیکام
 خان بخوره، تا عمر داره دی مثل سعیکی اگه به ی گن چوبش صدا نداره ولیم.  قربون خدا برميآ _
 ! بدوه و دوا دوا کنهدیبا

 : و گفتدی هم خندیهست
 ؟ي دی مریی خودت تغلی تو ضرب المثل ها رو هم به م،یکام _
 می بردیپاش.  ضرب المثل مد روز بسازندیبا.  کنهی دونستن که زمانه فرق می ها نمیمیقد _

 .ناهارمون از دهن افتاد
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 از دوران دانشکده و سر کار گذاشتن یکام.  کردندفی از ناهار بچه ها نشستند و از خاطراتشان تعربعد
.  کردندلی وساي جمع آور شروع بهواشی واشیعصر .  گفت و همه را روده بر کرده بودیدخترها م

 . که مجبور بودند از هم جدا بشوند ناراحت بودندنی از ایهمه به نوع
 
بچه ها به فرهاد و .  شدندادهی ها پلی کنار بزرگراه نگه داشتند و همه از اتومبدند،ی تهران که رسبه

 نبود و فرهاد هم لی می بیهست.  بگذارندي آخر هفته برنامه ایلی تعطي اصرار کردند که برایهست
 روز ي برایخوب يقرار شد بعدا با هم صحبت کنند و برنامه .  جمعه اعالم کرديموافت خود را برا

 . از آنها جدا شدند و رفتندی فرهاد و هستیبعد از خداحافظ.  دهندبیجمعه ترت
 : و گفتدی کشی آهمایس
 !وش گذشتچقدر خ.  شدی تموم نمي زودنی به االتی تعطنی خواست ایدلم م _

 : کرددیی هم تاشبنم
اصال انگار نه انگار که سال هاست در .  و مهربونهیمی صمیچقدر هست. آره واقعا خوش گذشت _

 ! کردهی زندگشی خشک و سرد انگلطیمح
 : همان طور که حواسش به رو به رو بود، گفتیکام
 دی دونیم! دی بگيزیره و چمبادا از دهنتون در ب! ی هستی بیحواستون باشه از حاال به بعد، هست _

 ! خدا به داد فرهاد برسه. هی بدیلیاالن جو خ
 :فرامرز هم ادامه داد _
 ! استدهی حساب همه مون رسمی بودانیاگه بفهمن که ما چهار تا هم در جر. گهی راست میکام _

 : دوباره گفتیکام
 ی دو راههی نگو وسط خته،ی به هم ری حسابدمی دیمن م!  کرده هايریعجب گ!  فرهادچارهیب _

 شی پیول. ی طرف هم هستنی و دار و دسته اش، ادیاون طرف عمو و عمه و مهش.  قرار دارهیواقع
 هی رو آدم بده، ی دسته گل نسترننی همچهی.  کردمی رو انتخاب میخودمون باشه من هم بودم هست

 ره؟ی کاکتوس اونم از جنس نامرغوبش بگدونگل
 .دندی خندی کاکتوس حساب بهدی مهشهی ها از تشببچه
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.  رفتمارستانی به بد،ی آی بر مشی از پس کارهای که مطمئن شد هستنی صبح فرهاد بعد از انبه
 که فرهاد ی و گفت تا زماندی کششی را پدی ظهر پدرش تماس گرفت و دوباره موضوع مهشکینزد

 و تا کرد  را بهانه و تلفن را قطعادیفرهاد کار ز.  خواهند ماندفی و فرامرز هم بالتکلیازدواج نکند کام
 . پدرش جواب نداديعصر به تلفن ها

*** 
 به ي قرار داشت که جلوه ازهای مي روي داخل گلدان هابایچند دسته گل ز.  دادی ميزی تمي بوخانه

 دی گاز دو ظرف غذا، نويرو. دی را چند بار صدا زد و به اتاق و آشپزخانه سرك کشیهست. خانه داده بود
 یهست.  گرفتاشماره موبابلش ر. فرهاد نگران شد.  نبودي خبریاز هست.  دادی خوشمزه را میمشا

 .نفس نفس زنان جواب داد
 ! دختر؟ییتو کجا _
  جاها، جطور مگه؟نیمن؟ هم _
 .من اومدم خونه _
 . رسمی مگهی دقهیمن تا ده دق. ي برگردي زودنیقرار نبود به ا!  خداجونيوا _
 ؟ییاالن کجا _
 .ابونیسر خ _
 .امی همون جا بمون تا من برون؟ی بی رفتی چي با اون پات برا؟ی کنیاونجا چکار م _

.  رفتی بزرگ به دست گرفته بود و لنگان لنگان راه مي سهی دو کیهست. دی دوابانی تا سر خفرهاد
 : ها را از دستش گرفت و چپ چپ به او نگاه کردسهیفرهاد ک

 !ی بخواباطی حي تا صبح تودی کنه بای پات درد میگ و بیاگه امشب ناله بکن _
 :دی خندیهست

 ! مونمی ماطی حي االن تونیپس با اجازه ات از هم _
 .ي ذره عقل ندارهی.  دونم با توی بکنه من مبی پات عنیاگه ا _
 . تا آخرشو از حفظمدی زحمت نکش،یمرس _
 . پله ها نشستي روی ورود به خانه، هستبا
 . تونم راه برمی نمگهی دی ها، ولیدعوام نکن _
 ! لجبازي وونهیاگه من پاتو نگاه کردم مثل تو هستم دختر د _
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 از ترس سرزنش یهست.  شده بودی را باز کرد؛ مچ پا ورم کرده و باندها خونی هستي پانسمان پافرهاد
 : را دوباره پانسمان کردشی و غرغر پاتیفرهاد با عصبان.  آمدی در نمشیفرهاد، صدا

 ابونی وگرنه به من چه؟ برو تو خشه،ی زخم پات زودتر خوب می مقدار مالحظه و استراحت کنهی _
 .ی دونیبدو، خودت م

 از پشت سر به او یهست.  نشست و کانال ها را عوض کردونیزی تلوي رفت و جلوي با دلخوربعد
 .اوردی کرد دلش را به دست بی شد و سعکینزد
 !ي بداخالق شدیلیامروز خ _

 .دی بگوی را رك و راست به هستزی عادت داشت همه چفرهاد
 . کنهی رو باب ميدی جدزی چهیهر روز ! دمی شنی پدر گرامنی از ادی حرف جدهیدوباره  _
 زا؟ی چنی و ادی ازدواج و مهشیشگی شده؟ همون بحث همیچ _
 ! و فرامرزی کامم؛ی دارگهی مشکل دهینه  _
  داره؟ی و فرامرز چه ربطی تو به کامي هی قضه؟ی چانیجر _
 ! داماد بشم بعد اونادی که اول من بانیمثل ا _
 ؟ی زنی حرف ممهی چرا نصفه نشه؟ی می چیاگه نش _
 و بعد هم یبعد از من نوبت کام.  منتظرن من ازدواج کنم، چون بزرگترمچارهی دو تا بنیپدر گفته ا _

 .اندازندی رو به راه بشونی بساط عروسشهیفرامرزه که بهشون اجازه داده م
 ؟ی چیخب اگه تو قصد ازدواج نداشته باش _
 ! مني مونن، گناهش هم پایبه قول پدرم مادام العمر نامزد م _

 : بودیکام.  موقع تلفن زنگ زدنیهم.  نگفتيزی ساکت شد و چیهست
   بهت گفته؟يزیفرهاد، عمو راجع به ازدواج من و فرامرز چ _
 !شهی مداتی سربزنگاه پ،يحالل زاده ا. ییزای چهی يا _
 . میستی نینه من و نه فرامرز از وضع موجود نارض. ری نگي حرفا رو جدنی ان،یبب _
 هم یکی و اون ي که تو نامزد کردمهی سال و نکی االن د؟ی زنی من، چرا خودتونو گول مزیعز _

 در مراسم قی باعث تعويزی که چه چدی رسی فکر کردم عقلم نمیمن هر چ. شهی میهفت هشت ماه
 نی ادی خواهی میتا ک.  چقدر از مرحله پرتمدمیحاال که پدر عنوان کرده، فهم. ازدواج شماهاست

 د؟ی بمونيرجو
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ازش خبر .  نگويزی هم چیفعال به هست.  دردسر نندازيتو خودتو ناراحت نکن و به خاطر ما تو _
  پاش چطوره؟؟يدار
 برمش ی رم دنبالش میم!  کرده، دوباره آش و الش شدهدیه خراز صبح روپا بوده، رفت! خراب _
 . مارستانیب

 !؟ی چي برامارستانیب _
 !نهی راحت بشه و سر جاش بشالشی زانو ببرٌن بدن دستش، خيکا پاشو از باال _

 :دی خندیکام
 دل ي خوش رو تويبدجور.  کردنيزی جمعه برنامه ريدخترها از حاال برا. بهش سالم برسون _

 ! ما جا کردهيه هم
 

 رفت مارستانیصبح روز بعد که فرهاد به ب.  در فکر بودشتری زد و بی حرف نمادی آن شب زیهست
 .  نکرد و به سراغ کارش رفتیی اما فرهاد اعتناردی داده بود تا فرهاد با او تماس بگغامیبهادر خان پ

 :آخر شب بهادر خان تماس گرفت.  باز مثل شب قبل سکوت کرده بودیهست
 ؟ی گذاشته بودم چرا تماس نگرفتغامی گوشات کر؟ پای شده نی ات سنگهیسا _

 . زدی با برده اش حرف مانگار
 . خوامیمعذرت م. پدر گرفتار بودم _
 نجا؟ی ايومدیچرا ناهار ن _
  منزلدمیزه ذستا.  خوردممارستانی بود ناهار بادیکارم ز _
آقا پسر . ادی بنجای نداره ایلی دلگهی خودش درست کرده دي برايآقا فرهاد خونه مجرد! گهیآره د _
 و به قول یی خونه جدانی از ای که فکر کننیا. ی هر روز گزارش کارت رو برسوندی باشه باادتی

 یکن ی که مي هر کاردی بایتا ازدواج نکن! ستی نیی خبرانی همچ،ی نفس راحت بکشی تونیخودت م
 که من ي خوام تو کاری تو راه لومدم، حاال ملیدر ضمن تا به حال مطابق م. می باشانیما در جر

 .يدوست دارم انجام بد
 ! من نباشهلی مطابق مدی که شما دوست دارییزای چدیشا _
 ! تو عمل کنهلی باب مستی هم منتظر نیکس.  غلطی درسته و چی صالح بدونم چدیمن با _

 : آرام گفتفرهاد
 !دی شی مکتاتورهای دهی شبشتریشما روز به روز ب _
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 : بهادر خان اوج گرفتيصدا
 اتاق نی اي توارمتی و برمی گوشت رو بگامی پسر بچه بهی نکن مثل يکار! گمی که منیهم _

 یول. ی کنی اونو رام متی با چرب زبونی بکني خوای مي عمع خانمه که هر کارریتقص.  کنمتیزندون
 که ي برات انجام دادم، حاال توقع دارم اون کاری خواستيهر کار. ی کني کارنی همچی تونیبا من نم

 !يدوست دارم انجام بد
 . من تموم شده ستي براهی قضنی اده،یپدر اگه منظور شما مهش _
 نیهم!  کنه دشمنهی ندونه فکر می هر کی زنی از دختر برادر من حرف منیهمچ. حرف مفت نزن _
 منزل اسکندر خان، جلوتر از ما می بریقرار شده فردا شب همگ. ی از من اطاعت کندیفعال با. ه گفتمک
 !ی باشستادهی در اي آماده جلودیبا
  اونجا؟امی بي که پسرش درست کرده چطوریتیبا اون وضع _
 معذرت دی بریی و سه تاانی بدی دو تا کره خر هم بانیا. يای بي خوای مي دونم چطوریمن نم _

 .هیعموت به شدت عصبان. دیبخواه
  گرفته عقب نمونه؟شیدست پ _

 :دی کشادی خان فربهادر
 ! شعوری بي حرف نزن پسره ي جورنیپشت سر عموت ا _
 !خداحافظ. ستی کنم حال شما خوب نیفکر م.  خوامیمعذرت م _

 بود از ی که مدتیهست.  گذاشتشی را سر جای شد که فرهاد گوشی مدهی بهادر خان شنادی فرهنوز
 يگاری و سدیفرهاد نگاهش را دزد.  داد، با هراس به فرهاد نگاه کردی آمده و گوش مرونیآشپزخانه ب

نکه پدرش ی بود از ایفرهاد عصب.  به کنارش رفتی هستقهیبعد از چند دق.  رفتاطیروشن کرد و به ح
 .دی کشی کرد، از خودش خجالت می مری قدر او را تحقنیا

 .ستی پات ناي اتاق، رويبرو تو _
  مزاحمم؟یعنی _

 : آرام گفتی با لحنفرهاد
 .یستی وقت مزاحم من نچیتو ه _
  دونم چه کار کنم؟ی نمیول.  ها و دردسرات به خاطر منهیتمام ناراحت _
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تو قرار .  خودت رو مقصر ندونخودیپس ب.  رفتی نمي جوهی ي آبم تونای من با اياوال اگه تو نبود _
 هی هر روز ستیقرار ن.  روشن کنمی زندگنی خودم رو با افی تکلدی منم که بانیا. ی بکني کارستین

عادت کردن  از روز اول.  برام بکشن و منم مجبور به انجامش باشمدی جدي نقشه هی تازه و دیتهد
 به نی و توهری همه تحقنی حالم از اگهید.  باشنهی سوهان روح بقي نقشه بکشن که چه جورننیبش

 ! خورهیهم م
 ی منزل عموت، چرا همه اش ساز مخالف مي خب اگه قراره بر؟يای کم باهاش راه نمهیفرهاد چرا  _
 . قدر سر به سرت نذارهنی اگهی دی با پدرت مدارا کنی دم کمی قول م؟یزن
 با  کنمی تونم خودمو راضی نمی دادم ولی انجام مدی بود شاي اگهی مدارا کنم؟ هر کار ديچه جور _

 تونم اخالق و ینم. ادی کدومشون خوشم نمچیاصال از ه. خونواده عمو اسکندر رابطه داشته باشم
 شونی و انمی بشدی تا عمر دارم باامی بار کوتاه بهیاگه . به اخالق پدر هم واردم. رفتاراشونو تحمل کنم

 دی فردا مهشنی تداره؟ وگرنه همی ما طالق مفهومي خانواده ي توی دونی مچیه! رنی بگمیبرام تصم
 بود ي جورنیاگه ا.  تموم بشههی قضنی دادم، تا شر ای طالقش مدهی کردم و به شب نرسیرو عقد م

 نیهمه شون هم. کرده بود  پدر زورگو طالق گرفته و جونش رو خالصنیتا حاال صد دفعه مادرم از ا
همه ! اوردهی از کار خودشون سر در نیکس تا حاال ی و همه کس کار دارن، ولزیبه همه چ.  انيجور

 ی پدر عصبانیوقت!  اون خونه هستني برسه که االن توییخدا به داد کسا. هیکارها و حرفاشون رمز
 ! کنهی ماهینه و روزگارشون رو سی بی چشم مکی شناسه، همه رو به ی و آشنا نمبهی غرگهی دشهیم
 !ي چند ساله دور از اونا بودنی ايپس تو شانس آورد _
 راحت الشیتا دونه دونه موهامو نکنه و کف دستم نذاره خ.  کنهی میعوضش حاال داره تالف _
 .  کنهی کبابم مدی خورشي مناسبت جلوهیهر روز به . شهینم

 :دی خندیهست
 !من حاضرم بخورمت!  های شی هم ميکباب خوشمزه ا _

 :خط بود پشت ی فرهاد زنگ خورد، کاملیموبا
 . فرودگاهي بریچمدوناتو ببند و حاضر باش تا بگم ک! ییمای رم آژانس هواپیفرهاد جان، من دارم م _

 :دی خندفرهاد
 ؟ی کنرونمی از شهر بي خوای شده، میچ _
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 شلنگ تخته هاتو اونجا ،ی اورانوس،یخی مري کردم، بری مرونتی بنی زمي تونستم از کره یاگه م _
 و ری عنتر شاخ دار رو برو بگنیبابا ا!  کاراتنی با ايندازی همه رو تو دردسر مي چه جورنیبب! يبنداز

 و استنطاقم شم بزونی آواطی به اون درخت چنار وسط حدی صد دفعه بايروز.  همه رو راحت کنالیخ
 پا ایهلک و هلک از اون سر دن! ي درست کردی ما زندگي دارن تو هم برایواهللا همه زندگ! کنن

 !می تو باشي دنبال رفع و رجوع دردسرادی سر کار همه اش بای همه رو گذاشتي اومديدش
 شده، پدر به تو هم یبگو چ. ی کنی می وراجکبندی کوکت کردن و ي طورنی هم،ياگه مهلت داد _

 زنگ زده؟
 سه تا نی اهل مراوده با اادیشانس آوردم پدرم ز!  ذره هوش برات موندههی که هنوز ادیخوشم م _

 که تلفن کرده یاز موقع!  سرم هم االن کف دستم بودي چند تا مونی وگرنه استیضحاك ماردوش ن
 دست  و ازرمی گی مطی خودم بلي رم اول از همه برای شدم، ممونیاصال پش. ستادمیهنوز خبردار ا

 . ذارمیشماها سر به کوه و دشت م
 ؟ی کار رو بکننی اي که تو بخوا تونستم از دستشون فرار کنمی چند سال منیمگه ا _
 پابوس جناب عمو اسکندر خان و پسر می بکنم؟ امر شده فرداشب بریپس بگو من المصب چه غلط _

 الی گناهکار بگذرن، البته با عي ما بنده هاراتی از سر تقصدی تا شامیوفتی پاشون بيارجمندش و رو
 !  هم قهر کرد و رفتهیسرکار عل! مربوطه

 ا؟ چرگهیاون د _
 نی آقا بشم، تو هم بشي غهی برم صدی فرداش من باد،ی از سعی معذرت خواهي تو اگه برگهیخب م _

 ی هم نمی رو با باسکول ده تنیکی نی داره مال ای عقل زن ها پاره سنگ بر مگنیم! و تماشا کن
 !ی بلند کنیتون
 خواست ی جلو چشم تو چکار می شناسی رو که تو بهتر مدیاخالق اون سع! گهی هم نمخودیخب ب _

 .ی کنی راه رو براش هموار مت،یبکنه که حاال با رفتن و عذر خواه
 اول از همه اون ارمی برشی گوشه هم گکی! ی خندم برم معذرت خواهیمن به گور هفت جدم م _
. ارمی چند سال رو در منی ای زنمش، دق دلی خوره می شکنم و بعد تا می دست و پاش رو میکی

 ای عوضنی به ایلیخ.  کردنزخوریبه خدا فکر کنم پدر تو رو چ! فی کثابونگردی خي هرزه ي کهیمرت
 .دهی منسآوا
  نه؟ای ي ری م؟ی چکار کني خوایخب حاال م _
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 ؟ي بري خوای م،ی تو چ؟ی همه روضه خوندم که چنیپس ا.  رمیخب معلومه که نم _
 .  شده بودی عصبانيبدجور.  دلش خواست به من گفتی ذارم، پدر هر چیمنم پامو نم _
 بود، با تمسخر دهی زنگ تلفن را شني خط صداي که از آن سویکام.  هنگام تلفن زنگ زدنی همدر

 :گفت
 ! خواد آبادت کنهی اومده کم بهت فحش داده مادشی! زتهیبرو پدر عز _
 .هی کنمینه، صبر کن بب _

 : بود که شتابزده گفتفرامرز
 ! و فرار کننیاد، آب دستته بذار زمفره _
 ! شده؟یچ _
 . اونجا، خداحافظادیپدر داره با توپ پر م _

 : گفتی را گذاشت و به کامی گوشفرهاد
 .نجای اادیپدر داره م! دهییبرو که گاوم دوقلو زا _
 بر هی دست از سر بقشهی می نداره اقال عقده اش خالیبی بار هم که شده واستا کتک بخور، عکی برا
 . دارهیم
 !نجاستی ایآخه هست _
 . کنهی پاشم بابات قلم میکیاالن اون ! یطفلک هست! ختهیپس فرار کن تا اوضاعت به هم نر _
 

 : گفتی تلفن را قطع کرد و به هستفرهاد
 .عجله کن. در اتاقتم قفل کن.  برو حاضر شوعیسر _
 
   شده؟یچ-
 
 .  حاضر شورون،ی ببرمی منوی معطل نکن، تا من ماشنجا،ی اادیپدر داره م-
 

 هم سوار شد و سر کوچه ی از خانه برد، هسترونی را به بنی و ماشدی به سرعت لباس پوشفرهاد
 تا در را باز کند، اما او آنقدر دی پررونیراننده با عجله ب. دی بعد بهادر خان از راه رسقهیپنج دق. ستادندیا

 .  کردن شد و شروع به زنگ زدادهی پنی بود که راننده را کنار زد و از ماشیعصبان
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 !  که خونه نا امنهمیبزن بر-
 
  اومده بود باهات دعوا کنه؟! يوا-
 
 ! ییزهای چنی همچهی-
 
 .  نرفتمارستانیصبح روز بعد، فرهاد به ب.  ماندندرونی شب بيمههای نتا
 
 ! یکنی خونه استراحت مي توای ی هستی مرخصای چه وضع کار کردنه؟ نیفرهاد جون، ا-
 
 اطاقم ي پول بشم و آبرومو ببره؟ االن جلوتر از من توهی ٔ◌ برم جلو اون همه آدم، سکّهکارمیب-

 ! نشسته
 
 ! مگه اتاقت قفل نداره؟-
 
 مهمشه، مارستانیلطف ب. مونهی در مقابلش قفل نمي درچی که داره هيبا نفوذ! یتو هنوز اونو نشناخت-

  ره؟یجلوشو بگاونوقت قفل به اتاق 
 

 :  شب قبل را به فرهاد گفتي تماس گرفت و ماجرافرامرز
 
 ی با مادر و فرانک و من دعوا کرد، هر چی بود که حسابی از منزل تو برگشت، اونقدر عصبانیپدر وقت-

 منزل عمو می برمی ساعت هشت شب حاضر باشدیدلش خواست بار ما کرد، بعد هم گفت همه با
 غاز ير بدی اونجا وگرنه از فردا بايای و بگم نکنمی مدای سنگ هم شده تو رو پریگفته از ز. اسکندر
 ! یبچرون

 
 . ي نکرددایاصال بگو منو پ-
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از منزل پدرش چند بار تماس گرفته شد که فرهاد .  رفتندرونی شدند و از شهر بنی سوار ماشیبا هست-
 :  ا ش افتادی گوشي رویباالخره شماره کام. جواب نداد

 
  چه خبر پسر عمو؟-
 
  ؟ی هستیحاال کدوم جهنم!  به دل کوه و جنگلیزنی و میکنیآشوب به پا م-
 
 !  خوب و خوش منظرهي جاهی-
 
 سی آدرس رو بنویکی و فرامرز و شبنم و فرانک، اگه نزدمای کرج، با سي باغ دائم تومی ما اومدنیبب-
 . نجای اایب

 
 !  منزل عمو اسکندر؟دیچرا؟ مگه قرار نبود شب بر-
 
 !  موندهامی ذره از مردکی بخندم؟ من هنوز ششونی به رخوانیمگه هفت جدم م... گفتم که -
 
  ؟ی آشوبگر؟ فرانک رو چرا دنبال خودت راه انداختیگی حاال به من م؟ي رو همراه کردهیچرا بق-
 
 ،ي دادیبه همه درس زندگ .گمی راست م،ي شرّ به پا کردي همه سال اومدنی بعد از اگمی میوقت-
 .  هم امروز از خانواده طرد شدیکی نیا

 
   شده؟یچ-
 
 م،یدی جناب سرهنگ ندنی از اي ما که عموادته؟یپسر سرهنگ که به قول عمو بهادر برادرزادشه -

 سرهنگ زاده ازدواج نی عمو بهادر امر کردن فرانک با ام،یحاال بگذر...  شدن با هملیخودشون فام
 بودند، گذاشته  قول و قرار هاشوارشیفرانک هم که با اون ننه مرده، ک.  صادر شدهی امرنیوز اامر. کنه
 روزها زود به زود خرج نی پدرت ايدههای که کشیدونیم.... وستادنی جناب عمو بهادر خان ايجلو
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 ی ما اشکیتمام زار و زندگ. رهیگی داره آبغوره منجای خورده و حاال از خود تهران تا ادهی کشهی شه،یم
  ؟ییحاال تو کجا! شده

 
 .  هایکی نزدنیهم-
 
 . ای و بسیپس آدرس رو بنو-
 
 .  هم با مانعهیهست. ستمیآخه تنها ن-
 
 . کنمی مفی من خودم اوضاع رو ردنجا،ی اارشیب.  ندارهیبیع-
 

 :  فرهاد، رو به فرانک کرد و گفتلی اتومبدنی با دیکام
 
  کف اتاقنیبب. می تو شنا کني اشک چشمهاي تودی حاال باگه،یفرانک بسه د-
 ادیفرهاد داره با نامزدش م!ی کنفی نشونت بدم که کيزی چهی خوام ی میاگه ساکت بش. شدسیخ
 !نجایا

 : نگاهش کردسی خي با چشمهافرانک
 . که اصال حوصله شو ندارمنجا؟منی اومده ای چياون دختره عجوزه برا... اه اهاه

  عجوزه؟ی به اون ملکه بگادی دلت مچطور
 عنتر نی شد ای اقا راضنی گم،باالخره ای روش هم مي جبونجای اادی که بده،االنی رسالتی؟به خ!ملکه
  اون بسوزم؟ي هم به پاچارهی همه دردسر درست کرد تا من بنیپس چرا ا!رهی بگبویبدترک

 ده؟ی من منظورم مهشی کنی تو فکر منمیبب
 : با تعجب به او زل زدفرانک

 ه؟ی منظورت کپس
 :فرهاد گفت. کردهی بغلش و زار زار شروع به گري تودیفرانک پر. وارد سالن شدفرهاد

  بشن؟ينجوری ای قشنگنی به اي چشماستی نفی من؟حي شده خواهر کوچولویچ
 .سالم
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 يک سرش را از روفران.بچه ها به طرف او برگشتن و به صورتش لبخند زدند. بود که سالم کردیهست
 . شدرهی خی فرهاد برداشت و با تعجب و دهان باز به هستنهیس

 : شده بود با خنده گفترهی که به حرکات فرانک خیکام
 . کردمی خبرتون مه،زودتری دردش هستي دونستم دوای کنه،اگه می مهی خودتهرون داره گراز

 شده رهی به او خرین مات و متحفرانک همچنا. و دستش را به طرف فرانک دراز کرددی خندیهست
 : گفتیکام.بود

 ! منم خوشوقتمی و بگيری دستشو بگدی رفته؟باادتی جان فرانک
 :فرانک تعجب زده گفت.دی او را بغل کرد و صورتش را بوسیهست...دی شنی نميزی اگار چفرانک

 چقدر ي چقدر باوقاره،وايوا... چقدر خوشگلهيوا...ي اومدیاول فکر کردم با اون عوض! فرهاديوا
 ...يوا...باستیز

 : را در هوا تکان دادشی دستهایکام
 ؟ی کني واي واي خوای بابا فرانک،تا صبح ميا

 : با خنده گفتمایس
 ؟ي رفته خودت مثل چوب خشک شده بودادتی جون،دفعه اول یکام
 :دی برگشت و پرسی به طرف هستبهد
 ؟ي جون پات چطوره؟بهتر شدیهست
 . کنهی سالم و احوالپرسی ذاره ادم درسو حسابی نمی کامنیا. بهترماره
 ده عمو ها و عمه خانم و ی میفیاخ االن چه ک! بکارهیی گالنی همچهی ادم از فرهاد توقع نداره اخه
 رو زنده ي سرهی کنن و ی متر طناب جور مصدی سستی به دوعیسر.نجای اانی بهی و بقدی و مهشدیسع

 ! زننیرختا دار م دنی ايزنده باال
 : گفتفرامرز

 .گهی زنن دی زنده رو دار موونه،ادمی ادم دخب
 : گفتدی خندی همانطور که میکام
 جوشونه و روغنشونو ی اب جوش مگی دي دتواره،بعی اول چشماشونو درمدی دو نفر رو مهشیکی اخه

 ! زنهی دار مره،بعدی گیم
 : صورتش را جمع کردمایس
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 . خوب بزن،دلم اشوب شدي،حرفای کاماه
 پله ها نیی اون خونه ها چه خبره؟عمه خانم پاي االن تودی زنم،فکرشو بکنی خوب مي حرفاباشه

 ...نی زنه به زمی عصاشو متی و با عصبانستادهیا
 : عمه خانم رو دراوردي و اداستادیا

نده ه دستاشو به هم زن عمو فرخ. کنهی ملهاشوی ره و دونه دونه سبی عمه رژه مي بهادر هم جلوعمو
 خدا مرگمو بده راحت يم؟ایخدا منو بکشه،خدا منو مرگ بده،بهادر خان چه کار کن: گهی ماله و میم

دست  ي عصاش رو گرفته توشوی صندلي خونه عمو اسکندر،عمو جان نشسته رومیاز اون طرف،بر.شم
 :ي طورنیا... دسته مبليراستش و با دست چپش رنگ گرته رو

 : ضرب گرفتی دسته صندلي از عمو اسکندر،با دست رودی به تقلو
 خانم هم سوهان به دست نشسته و ناخناشو دیمهش. کنهی به ساعت نگاه میه. همهي هم تواخمهاش
 رو جا به زی مي روي ظرفهارهی می هم هزیزن عمو روح انگ. کنهی مشی اشی ای کنهو هیسوهان م

 هی شیکی وقت هی کنه که ی زنه و براندازشون می م گرده از دور سانتی کنه و دوباره بر میجا م
 مشت هی ي زنون نشسته که االشخندی هم ندی اقا سعزی عزيجناب پسر عمو. واوور نباشهنوری اانتس

مگه دختر خوشگل !معذبش نکن... روچارهی بيخورد! فرانکياوهو! دست بوسي براانیکره خر م
  تا حاال؟يدیند

 ی چانه زده و به هستری گرفته بودند به طرف فرانک برگشتند که دستش را زسهی ها که از خنده ربچه
 : گفتیکام. شده بودرهیخ
 نگاه نی هاش،حاال هم با اهی و اونم از گرشیاون از عشق وعاشق.هی بچه همه کاراش افراطنیا

 .!کردناش
 : بردارد گفتی بدون انکه چشم از هستفرانک

 ي؟واي کردداشی داداش لز کجا پيوا... خوشگلهیلیش خ دادايوا! ملکه سهی نی داداش،عيوا
 ......داداش

 : دوباره داد زدیکام
 ! داداشي داداش وايا. کرد حاال شده ی مي واي بابا،ت حاال وايا

 : بچهگانه گفتی و با حالتدی را باال کششی ابروهافرانک
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 ی؟ولي بوددهی ديزی چنی همچهیتو رو خدا بگو تا حاال .ی کنی منو مسخره می هم که ه،توی کاما
 !دمشی دگهی دي جاهی اشناست،انگار یلی صورتش خبهیعج
 : زد نگاه کرد و گفتی که لبخند می به هستیکام
 ! که با فرهادهنهی به خاطر ادی احساس رو دارم،شانی هممنم

 :دی پرسفرانک
  نامزدته؟يداداش،جد

 : و گفتدی خندفرهاد
 ؟ی پرسی از خودش نمچرا
 !کشم ی خجالت ماخه
 : کردو گفتی رو به هستبعد
 .ي خوشحالم که نامزد داداش من شدیلیخ

 ی ناراحتش مي کلمه نامزد بدجورنیا. انداختنیی محو شد و سرش را پای هستي لبهاي از رولبخند
 : دهانش گذاشتي و دستش را رودی کشی کوتاهغی فرانک جکبارهی.کرد

 ؟ی عمه خانم چي داداش؟وای کنی رو چکار مدیپدر و مهش! خدا جونيوا
 : سرش را تکان دادیکام

  مرد؟ای زن بود یلی لی پرسی تازه ممی کنی مفی قصه تعرمی بابا دو ساعته داريا
 عهد قهی عتلی فک و فامنی اسم گهی کنم،دی کالم به صد کالم ختم جلسه رو اعالم مهی جون اقا
 دی باشنیفکر ا.ندازهی دارن که اسمشون هم رعشه به تن ادم می دونم چیالمصبا نم.دیاری نانوسویدق

 به مینشست  گشنه و تشنهمی رو ول کردي ای شام به اون عالزیم. بدون شامنجای ادم اومدن الی اهیکه 
 .می کنیهم نگاه م

 :دی پرسمای از سفرهاد
 .می همونجا شام بخورمی غذاش خوبه،برابونی رستوران سر خاگه
 : پاسخ دادمایس

 . کننیمردم کمتر نگاهمون م.نجا،بهترهی اارنی بمی دی سفارش منی اگه خواستی داره ولی خوبيغذا
 . سفارش غذا دادمای ه قبول کرد و سبچه

 : نشستی کنار هستشبنم
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 .ي کلمه هم حرف نزدکی ي که اومدیاز موقع.ي جون،کم حرف شدیهست
 ی زحمت نمي کدومتون توچیاگه من نبودم ه. دردسرا به خاطر منهنی دونم همه ای بگم؟میچ

 .دیافتاد
 عادت ی مشکالت خونوادگنیکدوم دردسر؟ما به ا!ی زنیاز اون حرفا م: شدکی به انها نزدیکام
 از وجود تو خبر ی کسیدر ثان! کننسی ما تاسبی غربی دادگاه مخصوص خانواده عجهیقراره .میدار

  بچه ها؟نهی از اریغ.ا رو گردن تو بندازننداره که بخوان دردسر
 :فرامرز گفت. کردنددی را تای حرف کامیهمگ

 دردسرا رو سر وصدا ها نی گه ما به ای راست می کامیول.ي مدافع دار،چقدری به حالت هستخوش
 فرهاده که راجع به ریتقص.ی کنی اشتباه مي مسائل شدنی تو باعث ای کنی اگه فکر ممیعادت دار

 . برات صحبت نکردهادی ما ززیخانواده عز
 : گفتي جدی را صاف کرد وبا لحنشی صدایکام

 نیا!می هستی ما مال چه قومی کنم تا بهمی مفی چشمه اش رو برات تعرهی خانم،حاال من یهست
 ازدواج فرهاد مثل حاال که. کنن بهشی ملهی کننو پی رو سوژه ميزی چهیخانواده محترم هر چند روز،

 درو و  باغي نبود به مرغ و خروسها و پرنده هازادیحاال اگه سوژه ادم. دادن بهشریسوژه شده و گ
 یی پارسال چه بالادتونهی استخر که انیبچه ها جر! کنی به استخر خونه هم بند میپنجره و حت
 سرش اومد؟

 :دی پرسی خنده و فرهاد از کامری ها همه زدند زبچه
 .خبرمی بوده؟من بی چانیجر

 و رنگ ری تعمدی داد به استخر که باری عمو بهادر گکدفعهی برات بگه اواخر بهاربود که اره،جونم
 ی رنگ ابهی کردن و ری درختا و عمله و بنا و کارگر اومدن واستخر رو تعمریابش رو ول دادن ز.بشه

رو به   برگشت دستشیوقت.لعمو اون روز نبود،رفته بود شما.هم زدن و دوباره اب انداختن توش
 عمو می و گفتمی کنن نه سبز؟همه جمع شدی نشد بگه استخر رو ابدای حمال پهیکمرش زد و داد زد 

 ی نمصی تشخی رنگ سبز رو از ابیعنید؟ی گی مدیکره خرا به من دار:داد زد.گهی دهی رنگ ابنیجان ا
 افتی درترم مشت فحش و ناسزا از عمو جان محهی هی اومد و گفت رنگ استخر ابیدم؟خالصه هر ک

 زد به استخر گهی دهی دست رنگ ابهی درختا،نقاشه اومد وریدوباره اب استخر رو دادن ز.کرد و اباد شد
 مشت هیبا : اومد دوباره داد زدیوقت. عمو نبودندفعهی ایودوباره استخر رو اب کردن و بازم شانس
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 رفت و چارهینقاش ب. زننی رنگ سبز می کنن هیر رو اب گم استخیمن م. کنمی میگوساله زندگ
 لگد هیعمو بهادر .دینیرنگش رو هم بب. که روش هم نوشتههی رنگ ابنیسطل رنگ رو اورد و گفت اقا،ا

 : سطل و گفتریزد ز
  منم مثل خودت خرم؟ی کنیفکر م. شده سبز پر رنگ،حاالي زدیکی اون ي روی سبزه برداشتنیا

 :دیس با قهقهه پرفرهاد
  شد؟ی چباالخره

 رفتم عمه خانمو کول کردم و اوردم دم استخر با سالم و صلوات ن،بندهی که شما باشییاقا!یچیه
 خواد یخواهر جون شما نم:اونم جواب داد. نه سبزهیبهادر استخر اب: زد به چشمش و گفتنکشویع

 ار بریز! خوامی میمن استخر اب! استخر سبزه اونم سبز پر رنگنیا.ی کره خرا رو بکننی ايطرفدار
 کردن و یخالصه دوباره اب استخر رو خال. نشدفشی بار عمه خانم هم حرنی اوليبرا.نرفت که نرفت

 بودن از بس که اون چند روزه اب خورده دهی همه شون پوسگهیبدبخت درختا د. درختاریول دادن ز
 ي.جل  اورد وداد به نقاش و گفتی رنگ که روش نوشته بود ابیقوطعموخودش رفت و چند تا .بودن

 سرش و يعمو بهادر اومد باال. طرف استخر رو رنگ زدهینقاش بدبخت هم رفت و .خودش رنگ بزنه
 :گفت

 استخر و ينقاشه اومد باال!ي رنگ سبز ردی رنگو دستت ندادم؟بازم رفتیمگه من قوط! حمالکهیمرت
اقا جون،خر ما از : اونا و گفتي عمو،سطل و قلم مو رو هم گذاشت رويولباساشو کند انداخت جل

 مبعد ه.دی کندای پگهی نقاش دهی خوامیمن مزد هم نم.نی فرض کردکاریشما منو ب. دم نداشتیکرگ
اخرش هم . فحش بلد بود نثار اون بدبخت کردیهر چ. بودیی عمو تماشاافهیحاال ق.قهر کرد و رفت

 گفتن بابا ی هر چرونی بختنیهمه ر. رو صدا کرد که برن نقاش بدبختو بزننوونهی ددیرش. عباس و
 خدا يا خدا منو بکشه،ويوا: زن عمو فرخنده داد زدکبارهی. بدبختو ول کن،گوش ندادنی اهی ابنیا

خالصه کاشف به عمل اومد !نی شدينجوری ای چشم پزشکنی که رفتيمرگم بده،اقا شما از اون روز
 خواسته لنز عمو رو عوض کنه فکرکرده سرش ی چشم پزشکش،اونم که مشیه پکه عمو بهادر رفت

 ي هم روبا  دو تا لنز رونی کنه بنابرای چشم عمو کار نمهی نکهی لنز استفاده کنه نه اهی ره یکاله م
 . گرفتهی شده کهعمو کوررنگي وسط چه جورنیچشمش کار گذاشته و ا

 براتون بگم که طرف مطبشو فروخت و نیهمچ. اورد خدا عالمهیی سر اون دکتر بدبخت چه بالگهید
 . خندهی افته می مادشی عمه خانم هم هر دفعه یحت. بود که نگویی ماجراهی.از اون محل هرفت
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 همه را به صرف شما دعوت مایس. شده بودری سرازشانی بودند که اشک از چشمهادهی ها انقدر خندبچه
 .کرد
 یهست. سکوت حکمفرما بودي اقهیچند دق. دور هم جمع شدندنهیم مقابل شوی از شام،همگبعد

 . شده بودرهی خنهی گداخته درون شوميزمهای را بغل کرده و به هشیزانوها
 : سکوت را شکستفرانک

  چکار کنم؟دیاگه پدر از حرفش برنگشت من با! هابچه
 :دی در جوابش پرسفرامرز
 ؟ی گفتارشی رو به کماجرا

 بی قدر عجنی خونواده چرا انی گن ای ومادرش نم،پدریچیاخه خودش ه. بگمی چ دونستمینم. بابانه
 و بعد از تمام شدن می جشن عقد برگزار کندی عي بود برادن،قراری و تدارك دهی تهیو غربن؟اونا کل

 : گفتیکام.می سال بعد ازدواج کنارشیدرس ک
 به ی خونواده رو از بچگي ازدواج بچه هادی دارم که کلی داداشهی جان،برو بهشون بگو من فرانک

 اقا شدن و نی ای حواس پرتری گ کرده،حاال همه اسنوی نازندی خنگ بوده،کلنقدریدستش دادن،اونم ا
 ! هستندیدر به در به دنبال کل

 : با اخم گفتفرهاد
 . خودشهی مسول زندگی کسن؟هری به من چکار دار؟شماهاي کردلهی به من پبازم

 :رهاد گفت رو به ففرانک
 نن،مطمئنی رو ببی دفعه هستهی ؟اگهی کنی به پدرو عمه خانم عرفياری رو نمی خوب چرا هستداداش
 . زننی نمدی از مهشی حرفگهیباش د
 : سر تکان داديدی با ناامفرهاد

 . بشمی خوام باعث ازار هستی؟نمی شناسی رو نمپدر
 بچه يوا. عروس اون خونه بشهی از خدا بخوان که هستدیاونا با. کم ندارهيزی جون که چی هستاخه

 !شهی هم میها،چه عروس خوشگل
 اشک از ي بود و دانه هاسیصورتش خ. سرش را باال گرفتیهست. برگشتندی به طرف هستهمه

 .ختی ری سبز و قشنگش فرو ميچمها
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 خوب زی چهی ده ی خوب بهت مزی چهی ده،مطمئن باش اگه ی نفر نمهی رو به زی دلم،خدا همه چزیعز
 .ی خودت بفهمنکهیتر رو ازت گرفته قبل از ا

 !ي کم نداريزی تو چاخه
 ... که بهش افتخار کنمی باشه،اونتمی که هوی ندارم،اونشوی اصل کارمن
 : هق هق افتادبه
 ! سرم باشهي اش باالهی پشتم باشه و سایتی موقعنی که تو چنیاون

 .فرهاد بلند شد و به طرف انها رفت. کردهیع به گر شروی شده بود به خاطر هستجی که گفرانک
 د؟ی درست کردهی چه بساطنیا! دخترا،فرانک،بسهیهست
 . توانست جو را عوض کندی می مواقعنی در چنشهیاو هم. انداختی به کامی نگاهبعد
 : زانو زدی فرانک و هستي و جلودی کشی اهیکام

 نی گه فرانک به ای کنه و می روز صدات مهی جون خودت بهم الهام شده خود عمو بهادر فرانک،به
 . دمی بهت قول منویا. تو رو روشن کنهفی تکلنجای اادی بگو بارشیپسره ک

 ؟ي دی میبه من چه قول: نگاهش کردسی خي با چشمهایهست
 

 : گفت گفتیکام
تا اونجا که از عهده ام .زارمی در کنارتم و تنهات نم منادی بشی پی و هر چفتهی بی بدون هر اتفاقنویا-

 . شهمالی حقت پادمی اجازه نمادیبر ب
  هم دارم؟یمگه من حق-
 .هی از بقشتریب-
 : را فرهاد گفت و بلندنیا

 .می بردی شب به خونه راهتون بدن ،بلند شدیخوایاگه م.هی کافینی شب نشگهیخوب د-
 : گفتیکام
 کیاالن ساعت نزد. پامو تهرون بذارم چه برسه به خونهکنمی جرات نمیکی من دایفرهاد جان ببخش-
 .خوابمی منجایهم. نصفش شبه2

 : هم گفتفرامرز
 .مونمی جا منیاگه جا هست هم.امیمن هم نم-

 : را باال انداختشی شانه هافرهاد
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  منيای اگه مچی که هیمونیفرانک اگه م.می بلند شو آماده شو بریرم،هستیباشه پس من م-
 .رسونمتیم

 : با تعجب گفتیکام
 اومده،همراه شی که پی اوضاعنی عمو بهادر، با اي خونه ي بريخوای پسر،مي داريریعجب دل ش-

 .ي نبودي بدامرزدت،آدمی رحمتت کنه فرهاد،خدا بش؟خدای و دختر فراریهست
 :دی خندفرهاد

 ؟یمونی منجای اای يای؟میکنی کار میفرانک چ.ستی هم خراب نادی ز،اوضاعیشلوغش نکن کام-
 : گفتفرانک

 .ذاشتمی و گرنه پامو اونجا نمسوزهی مامان ميداداش من دلم برا-
 .....رهی بگلتی از در عقب ساختمون تحوادی مادر بزنمی راه زنگ مم،تویپس پاشو بر-

 و درب عقب دیای خونه رو گرفت و خود فرانک به مادرش گفت بي خونه،فرهاد شماره کینزد
 .باز کندساختمان را 

فرخنده . را با فاصله از خانه نگاه داشت و دست فرانک را گرفت و به طرف خانه رفتنی ماشفرهاد
 : فرهاد گفتد،بهی آنها را دیوقت
 آلم شنگه درست نی ايومدی ميشدی پا مشدی مید؟چی چه اوضاع که درست کردنیمادر کن ا-
 شد؟ینم
 .اومدی خونش در نميزدیکارد م. شده بوده بودی پدرت چقدر عصبانی دونینم

 : رو به فرانک کرد و گفتبعد
 . برو تو اتاقتعی سردهیحاال تا نفهم.يتو هم با رفتنت اوضاع رو خراب تر کرد-

 . شد،دور زد و رفتنشی کرد و سوارش ماشی از مادر و فرانک خداحافظفرهاد
 :فرخنده با التماس گفت.سر مادرش قائم شد بود،فرانک از ترس،پشت ستادهی در اي خان جلوبهادر

 .ستیحاال وقتش ن.آقا تو رو خدا،سر و صدا نکن-
 : تخت پرت کردي خان،فرخنده را کنار زد و دست فرانک را گرفت،او را به اتاقش برد و روبهادر

  فرهاد؟نی ماشي بود تویاون ک--
 : و به تته پته افتاددی فرانک پري از رورنگ

 .، کس به خداچیه-
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 سر آقا بلند ریپس ز. فرهاد بودنی زن تو ماشهی که دمی باال ديمن از طبقه . کس؟دروغگوچیه-
 . بسازم که نفهمه از کجا خوردهي فرهادکی.شده

 . خونهامدهیاز ترسش ن.رسمی رو هم میکی اون ا؟حسابی حی برو و بي نه دختره ای یزنی محرف
 تا جون منو دی کردیکی با هم دست به یهمگ. خراب شده بذارهنی اي که مجبوره پا توباألخره

  دندوناتو تو دهنت خرد کنم؟ای یزانی مد؟حرفیریبگ
 : وسطدیفرخنده پر. به صورت فرانک زددهی دو سه کشبعد
 .دیآقا تو رو خدا بس کن-
 . من دخالت نکني تو کارهانیبرو ب-
 بهادر خان یوقت. چه کار کنددانستینده نمفرخ.. اتاق را قفل و شروع به کتک زدن فرانک کرددر

 . آمد،فرخنده به اتاق فرانک رفترونیخسته شد و از اتاق ب
 صورتش را با ي رويفرخنده بغلش کرد و خون ها. افتاده بودي گوشه انی و مالنی خونچارهی بدختر

 . دادشی ايدست زدود و دلدار
 گرفت به سراغ پدرش برود،اما فرخنده نگذاشت و گفت می بعد که فرهاد از ماجرا با خبر شد،تصمروز

 . نشودشیدای آنجا پيفعال چند روز
 بس با کتک شی آتنی اگه اگفتی فرانک میطفلک. بس اعالم شده بودشی گذشت انگار آتیمدت

 که همراه فرهاد بود،سوال يفرخنده چند بار از او راجع به دختر. امیخوردن من اعالم شده،من راض
 ی خانمش،ازی کننده ارهی خییبایاز ز. گفتی مادرش از هستي بعد برای ولرفتیک اول طفره مفران.کرد

فرخنده از . فرهاد به اوي و از همه مهم تر از عالقه شی و فوق العاده انی دلنشيو وقارش،از صدا
 اصال دل به حرف ت،فرهادی وضعنیبا ا. ناراحت و نگران بودگری دی خوشحال شد و از طرفیطرف

 .دیکشی نمی و دست از هستدادیپدرش نم
 

 .اسکندر خان بود.. بود که تلفن اتاقش زد زددهی رسمارستانی تازه به بفرهاد
 .دیزنی به بستگان سر نمگهی شده،دنی تون سنگهی دکتر،سايسالم آقا-

 : به منزل آنها برود و با خود فکردی مالقات سعي کرد که نتوانسته برای عذر خواهفرهاد
 )خواد؟ی می چگهی دنیا(-

 : گفتی اسکندر با لحن مهربانعمو
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 دلخور یاز حاال بگم که نه تو کار نباشه که حساب. فردا وقتت را به ما بدهکنمیفرهاد جان خواش م-
 .. بر طرف بشهی کدورت خانوادگنی اخوامیم.شمیم

 . خاطره پدر و خانواده ات،بهی قبول کندی که بای هم به دست توئه،تو اگه قبول کنهمه
 پول رو بشت هی کن ی نانداز و سعنی منو زميپس رو.شهی کنده مهی و قال قضانی تا پسر هم ماون

 .یسر خودت حفظ کن
 رو شنهادی پنی به پدرت زنگ بزنم و بگم خودت اخوامیمن م.دی که با همه جنگشهی جان نمعمو
 .فرهاد خلع صالح شده بود.شهی و رفع کدورت مشهی خوشحال میمطمئنم حساب.يداد
 . واقع در کرج گذاشته شده بودیقرار در باغ بزرگ خانوادگ.دی چه بگوای دانست چه کار کند و ینم

فرهاد هم . که چرا از طرف او قول داده استدی بعد فرمرز به فرهاد زنگ زد و به فرهاد توپیساعت
 : را نگذشته بود که در اتاق به شدت باز شدیوشهنوز گ. کردفی رو تعرانیجر
 ی امشب سکته کننی همی،الهيری جزّ جگر بگی،الهيامدی شهر نمنی به اشکستی قلم پات میاله--

 ؟یگی نمیچیچرا ه.....یاله....نمتی تخت مرده شور خونه ببي رویاله.ی رو بخونیو غزل خداحافظ
 : خونسرد گفتیلی هم انداخته بود،خي را روشی مبل نشسته و پاهاي که روفرهاد

 . رو دارمدنی فحش شنیادامه بده،من آمادگ-
 سرت یی کار کنم با تو،خودت بگو،چه باالی چ؟منی کتکقی تو ال؟آخهی فحشقیآخه تو ال-
 ما رو به هم ی زندگي اومدای از اون سر دني پسر؟لک و لک راه افتادي بودکاری تو بارم؟آخهیب

 وهی آب از دهنت راه افتاد؟ميدی هاشو شنوهی شد؟تا اسم باغ و می چيدادیه م کیی شعار ها؟پسیبزن
 دهیخجالت بکش آدم انقدر دله و شکمو ند.لی خرمالو و ازگدهی نداره جز چند تا درخت خشکهم يا

 .بودم
 دستت هی شده،کافي کدگذار،همشي خوند؟کوری هاش ناا خنک بزنوهی به میتونی مي فکر کردتازه

 زنگ هی،ي هوس کرده بودوهی میخوب مرد حساب. به جونتفتهی چوب بهیبره طرفشون تا مش ممد با 
 .ي و همه رو تو هچل نندازی تا کوفت کنآوردمی موهی برات میلی ترهی به من گردن شکسته،يزدیم
 يدیممهلت هم به من ن.یکنی می وراجي ساعت دارکی.یکنی ولم نمزنمی بابا هر چقدر حرف نميا-

 .دو کالم حرف بزنم
 عمو بهت ای؟ی خودتو از عذاب وجدان راحت کني بريخوایم.  شدهداری نکنه وجدانت بیچه حرف-

  داماد سرخونه؟ی بشي بريخوای مي رو زدی هستدی داده که قی حسابدیوعده وع
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 که بره دامادشون بشه؟ تازه اونم داماد سر ادی خانواده خوشش منی از ای،کیزانیباز که حرف مفت م-
 . کفاره بدهدی بافتهی به قول تو بور بور بلی انیخونه،هر روز چشم آدم به ا

 اون کنمی مينطوری ايخوندی مي حاال که کرکر؟تاي رو به اون رو شودنی شد که از ایپس چ-
 ؟ي شبه عوض شودهی.کنمی ميطور

 پرتت کنن رنی دمت رو بگانی بمارستانی حراست بزنمی زنگ ميری اگه زبون به دهان نگیکام-
 . هارونیب

 .ي زدي چه گندنمیبنال بب.دمی دهنم رو کشپی زایباشه بابا،ب-
اصال . که به عمو زنگ بزنمکنمی غلطا نمنیاوال من از ا. حرف زدنتنیمرده شورت رو ببرن با ا-

 به هم بافت و برنامه سمونی آسمون رزنگ زد.تازه من حرف شماها رو نزدم.ستمیشماره تلفونشو بلد ن
 . کار کنمی کرد که من چقی دقيزیر

 نرم ي چطورکنمیاز اون موقع تا حاال هم نشستم فکر م.امیی هم حرف زد که نتونستم بگم نميطور
 .کرج

 
 زنگ زده گفته خود فرهاد جان هی عمو اسکندر،آقا به بقنی ای شارالتاني عجب آدم ناقالنطوریکه ا-

 شکراب منو و ي ونهی رفع کدورت بشه و منکهی اي کرد و برای عذر خواهیاس گرفت و کلبا من تم
 هم عمو.می و همه رو دور هم جمع کنمی بذاری خانوادگي برنامه هیپدرم روبه راه بشه،خواهش کرد 

 . باغ کرجمی بری کرد به خرج او همگشنهادی پيصدقه سر
 رفته ادشی ی از خوشحالزدی و بشکن مرفتی باغ راه ميتو. عمو بهادر چقدر خوشحال بودی دونینم

 .رهی معروفش رو دستش بگيبود عصا
  کار کنم؟ی چی رو ولم کن من با هستنایا-
 چشم مش،؟اقالی با خودمون ببرمای به عنوان دوست سيخوایم؟می کارش کنی ها،اونو چیگیراست م-

 . رو از ذهنش پاك کرددی فکر مهشدیشا.شهی روشن می جمال هستیپدرت باب
  ام؟وونهی گرگ؟مگه دي رو با دست خودم ببرم دم لونه ی مزخرف،هستزی هدیآره با اون سع-
 دختر تک و تنها و معرکه مثل هی که نی به اي ،واگذرهیاون از نامزد پسر عموش نم.هی حرفنمیآره ا-

 .می رو داشته باشی هستي هواادی اون وسط زتونمی راحت تو چنگش باشه،ما هم نمیهست
 . خانواده دور نگاه دارمنی رو از ای هستدیتا اونجا که بتونم با-
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 شی هتل حوصله اي روز جمعه هم هست تویبدبخت.ٔ◌ تنها نمونهیی،جایینمایخوب بفرستش بره س-
 .رهیسر م

 . مني خونه انی بیی بگم دو تاادی نم؟اگهياری رو با خودت ممایس-
 
 به يای نممایعلناً گفت بدون س.  داره ی پدر تو دست از سر ما برنمنی ای ولارمشی خواستم بینم 

 نی برداره انی زمي زنه از رویخدا نسل هر چ.  ياری اون وارفته رو با خودت ميفرامرز هم گفت مر
 ی مي کوره آدم سوزي تواستی دني زن تویاگه دستش برسه هر چ.  ضد زنه يبابا ت بد جور

 ی تو مطمئننمیبب.  ادی افته زبونش بند میچشمش که به عمه خانم م!  از عمه خانم ری البته غ؟يانداز
وگرنه چرا تا !  دنی مالرهی همه سال سر ما نی ای زن عمو بهادره و الکدی ماست؟ شای عمه واقعنیا

 که شب کنهیخواه خواد عذری ره سراغ عمه خانم ؟ حتماً می پره می مشهیصبح از تخت خواب بلند م
 اگه چاره؟ی به پدر و عمه خانم بي دادریحاال گ. کمتر حرف مفت بزن  -.  خوابهی زن عمو مشیپ

 دونم ی من کهم1 ي ساده ایلیپسر خ! ان چارهیآره که واقعاً ب -. بفهمن که پوست از سرت کنده ست
غلط نکنم نقشه کش .  ت عمو اسکندر هم از اون ناتوهاسنیا.  دنی نقشه رو کشنی نشستن اییسه تا

 ی عمه خانم و عمو بهادر رو وسط انداخته تا خودش از پشت پرده مواظب همه چیول.  خودشهیاصل
 يزی ، چي ، شتري گاوهی برم دیبا.  ادی کنم بشیبرم راض.  امی هم گفته من نممای دختره سنیا. باشه 

 ی رو چکار می خوب شد ، حاال هستمکی عموجان بنده با ما نیباالخره ا!  ریبکشم بدم به صد تا فق
 گرم نی خدا به زمیاله -  باغ؟ يایپس تو هم فردا م. براش بکنم ي فکرهی دی دونم باینم - ؟یکن

. ي بابا باز که شروع کرديا -..... یاله.  از دست توئه می کشی می که هر چینی نبامشبویاله. بزندت
من از .  نداره فکر مون نکن یبیع - .  کردفیر تعی هستي رو براانیفرهاد ظهر به خانه رفت و جر

 برنامه هی بره من هم نی آشوب و بلوا از بنیبذار ا -.  تو با پدر و خانواده ات خوب بشه يخدامه رابطه 
 به طرف ی و ناراحتيصبح روز جمعه فرهاد با دلخور. تو هم ناراحت نباش.  کنمی مفی خودم رديبرا

با .  بودلی آماده کردن وساي خان در حال دستور دادن به عباس براربهاد. منزل پدرش به راه افتاد 
با او دست داد و سالم و احوال .  افتاده ی چه اتفاقشی که چند روز پاوردی نشی فرهاد اصالً به رودنید

 شدند نی فرهاد بروند مادر و پدر و فرانک سوار ماشنی هم آمدند و قرار شد که با ماشهیبق.  کرد یپرس
 به خاطر نایهمه ا -:  و گفتدی به سر او کشیفرهاد دست.  چشم کبود بودری دست در گج و زکنفرا. 

 ی سومنی و خانواده اش و در ماشاری ، عمو اسفندي بعدنیدر ماش.  کنمی روز جبران مهیمن بود ، 
قبل به  اسکندر خان از شب.  و فرامرز و شبنم سوار شدند و به طرف کرج به راه افتادند مای و سیکام
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 بزرگ در منطقه یباغ.  دندی به باغ رسیبعد از ساعت.  را آماده کندییرایباغ رفته بود تا سور و سات پذ
 ساختمان با يمحوطه جلو.  گذشت ی آن منی که رودخانه کردان از بهیلی سهيخوش آب و هوا

 ي فراوان ، جلويگلها  باایدو رخت بزرگ ماگنول.  شده بود نی تزئبای بنفشه و پامچال به طرز زيگلها
 را از هی و اسباب و اثاثدندی اسکندر خان جلو دويدو نفر از خدمتکارها.  کردی میی خودنمايدرب ورود
 به استقبال زیاسکندرخان و همسرش روح انگ.  ها به داخل خانه بردند نی ها به داخل ماشنیپشت ماش

 ، درست مثل کنه درست و ی ، به قول کامهاد فردنی بود با دستادهی در اي که جلودیآنها آمدند ، مهش
 فرهاد، تو روش نمیبب -:  به فرهاد گفتی فرصت مناسب کامکیدر . دی فرهاد چسبي به بازویحساب

 يآخه هر دختر -چطور مگه؟  - ؟ی مالی ميزی صبح به صبح به خودت چای ي ابداع کردیبخصوص
 ونهی من االن دیکام - ه؟ی چانی جربازوت  ازای شهی مزونی از گردنت آوای شه یکه باهات طرف م

 زمی رفت و فرهاد را پسرم و نور چشمم و داماد عزیاسکندر خان مرتب راه م.  ام ، سربه سرم نذارونهید
 ی کرد وقتی مبل نشسته بود ، احوال پرسي که رودی رفتند و با سعیکی یکیبچه ها .  کرد یخطاب م

 ای جان بمایس -:  و گفتدی خنددی رفت ، سعیداد جلو م  را فشارشی که بازوی کاملهی به وسمایس
 بود و خون ، خونش را ی بشدت عصبانی من ، از خودت برام صحبت کن دلم باز بشه کامي پهلونیبش
در .  شود طرف شد ی خانواده نمنی دانست با ای می ولاوردی خواست بهانه بی ممایس.  خورد یم

:  گفتی خواست اعتراض کند ف کامدی و تا سعدیرا کنار کش  رو گرفت و اومای سي بازوی کامیفرصت
 بوده ی وجدانیعجب ب!  گچه ي خدا منو بکشه دستت تا کجا توي ، وازمی عزيقربون توپسر عمو -
در .  اوردی خودش ني به روی ولدی منظور او را فهمدیسع!  روز انداختهنی کرده و به انتی که نفریاون

 ؟ دی ساکتنقدریچرا شما ها ا -: اسکندر خان گفت.  کردند یهم نگاه م سالن همه نشسته بودند و به
 دفعه مثل آدم نیعمو جون ا - :  در جواب گفتی ، کامرهی گی آدم از صداتون سرسام مگهی ديوقتا
 عمو بهادر به ما دستور دادند پامونو از د؟یری گی مرادی ازمون ادی باز هم دارمی متمدن نشسته ايها
.  دراز نشهشتری مبل بي عمو جون من اصالً چهار زانو نشستم که پام از روایب.  میتر نکن  درازممونیگل

 نه مثل دی شلوغ نکنادی زدی که اومدنجایمن گفتم ا!  دتهی جزو نقشه جدنمیحتماً ا! آره جون خودت 
 عمو وپاش.  ي جان تو که در گرم کردن مجلس استاددیپاشو مهش.  دی و به هم زل بزندینیمهمون بش
 همه را به شی هافی کرد با تعری می سعدیمهش.  دارهیی جايزی جوونا بفهمون هر چنیجان به ا

 فرهاد افهی قانی منی و در ادندی خندی کردند که خوشحالند و می وادار سازد همه تظاهر مدنیخند
 هم دیمهش.   آوردی کردن هم کم مي در تظاهر به شادی دانستند که او حتیهمه م.  بودیدنیکامالً د
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 پسر نی جان ادیمهش -:  رفتدی و به طرف مهشدی به داد فرهاد رسی شده بود اما کامهی قضنیمتوجه ا
 بلند شی از جاعی و سردی کشیفرهاد نفس راحت.  احساس هم ندارهکذرهی شده و ری پگهی ما ديعمو

 سرو دهی سر به فلک کشيها با درخت.  بود بای بزرگ و زاری بسیباغ خانوادگ.  رفترونیشد و از اتاق ب
 درختان ی و صوتدی سفي شکوفه هادی رسی به مشام مدی عياز باغ بو.  وهیوکاج و پر از درختان م

 به باغ داده بودند فرهاد به طرف رودخانه بزرگ و خروشان کردان که باغ را ي جلوه ابی و سالسیگ
 ي پل فلزکیالبه .  بر جا بود پا  هنوزیمی قدکی باریپل چوب.  کرده بود رفتمیبه دوقسمت تقس

 سال قبل نی چندادی.  دی دی بار آن را منی اولي رودخانه زده بودند که فرهاد براي روداضیبزرگ جد
 آن ي کردند و تکان های عبور می پل چوبي بچه ها از روهی کوچک بود و با بقيافتاد کهپسر بچه ا
 ی خواست هستی به راه افتاد دلش میمی پل قدمتفرهاد به س.  شد ی بچه ها مهیباعث دلهره او و بق

 و ی هستنی دادند چقدر فاصله بی گذشتند و آن را تکان می پل ميآنجا بود و دست در دست م از رو
  سر و صدا به پشت سر نگاه کرددنیبا شن.  دخترك جلف بودنیا

 
 د؟ی دوی مدی چرا دار شده ؟یچ -.  زدندی مشی و صدادندی دوی و فرامرز بودند که به طرفش میکام
 لی تکمنشونی تا دارالمجانرونی بمی زدیواشکی!  ان ونهیبابا د -:  نفس زنان گفتی افتاده؟ کامیاتفاق

فرها ، جداً برات  -:  فرامرز سر تکان داد.  اون ور رودخونه تا سر کله شون پدا نشده میبزن بر. بشه 
/  رقاص کجای وحشوونهی دنی اون کجا و ای ، وليزی چهی ی رو نداشتیاگه کس مثل هست. متأسفم 

هر .  مسافرت شمال افتادم ادی حاال نیهم!  افتادمی چه هچلي تودینی بیم - :  گفتيفرهاد با دلخور
 آب پاش ، آب داغ روم هی با  دختره انگار دم به ساعتنیا.  کنم ی احساس آرامش می هستشی پیچ
 -: دی خندیکام.  فرار کنمنجای من از ادی کني کارهیا تو رو خد.  دماغم شده یی مويبدجور.  پاشه یم

 هم یکیمن !  دنبال کارمونمیتازه اگه بذارن بعد از شام بر.  می مهموننجایبا اجازت تا آخر شب ا
 پاش شکسته و ی گرد وحشابونی هرزه خپسره نی امیحاال شانس آورد.  بمونم نجایحوصله ندارم ا

 دونم تخم و ینم.  موقع انگولکشون نکنههی که می مواظب دخترا هم بودی چهر چشمدیگرنه حاال با
 تر شدن همه اوصاف خوبش هم جمع شده نی نازنیکی از یکیبچه هاش .  بوده یترکه پدر بزرگ چ

 فردا صبحش ی کنی عروسونهی دختره دنی با ادفرها! ی به جون گرفته عوضشی دو تا از نوه آتنیتو ا
فرامرز .  جمعالتی کشدت، خی شبه مهی رونی بمی جنازه تو ببرمییایت زهرا ب با آمبوالنس بهشدیبا

 قسمتش دی ؟ شادی حاال حاالها فرهاد آرزو داره خدا رو چه دری زبونت رو گاز بگياِ کا -: اعتراض کرد
 یی فتنه آرزونیبا ا. گرفته بذاره فرهاد جم بخوره *****   جزنیمن که شک دارم ا - .  بودیهست
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 ي خوام برم باالیم -: فرهاد گفت.  ته باغهنجای ؟ اي ری مي مونه حاال کجا داری نمیدم باق آيبرا
.  دارم موی تصمنیخب من هم هم -.  که از ظهر هم گذشته ي اون باال و برگردي بابا تا بريا -. تپه 

برسم .  از روز رو گذروندم ی شده عصر کلنیی و تا برگردم پانمی شی باال مون هم ای ساعتهیتازه 
.  می بندیبعد شام هم که فلنگو م.  خوابم تا موقع شام ی رم تخت می مگهی خسته هم هستم دنییپا

منو بگو که نگران توأم تو از ! ی هستي چه جونورگهیبابا تو د -: دی خندی نه؟ کامیچطوره برنامه جالب
 اگه ادیس بجنب برو که داره سر و صداشون مپ -: فرامرز هم گفت! يای بر می اراذل به خوبنیا پس

من  -: فرهاد راه افتاد .  باالادی بشه و باهات بزونتی خواد آوی اون وقت منهی تو رو ببونهی دختره دنیا
 نییگرفتو باال رفت از پا فرهاد دامنه تپه را. افتهی بهونه بتراشد که دنبال من راه نهیکه رفتم شما هم 

 زد و آنقدر تند رفت که دنی خودش را به نشنی کرد ولی مشی که صدادی شنی را مدی مهشيصدا
 ی آمد کامی مشانی سر و صدای ولدی دیبچه ها را نم.  نشست نی زميوسط تپه نفسش گرفت و رو

 ی راحتنی بود و به ام هیی کرد که از آنجا باال نرود مخصوصاً که دختر ترسوی را مجاب مدیمهش
 دیمهش.  تپه به راه افتاديفرهاد بلند شد و دوباره به طرف باال. ه باال برود  از تپیی شد تنهای نمیراض

 فرهاد شی کنند و با هم از تپه باال پی کرد او را همراهی و فرامرز و دخترها اصرار می تپه به کامنییپا
 نی رم از حاال گرسنه ام شد ایونه ست من عمراً باال نمی فرهاد دنی جون ادیمهش-:  گفتیکام. بروند
من .  رسه نوك قله ی کنه ف ساعت پنج می مي تپه نورددی ببخشي که فرهاد داره کوهنورديجور

 وسط خار می برمی رو ول کنی و دنجیی خوش آب و هوانی جن باغ به امای سای ندارم بیطاقت گرسنگ
 با دیمهش.  راه افتادند مای و سی را گرفت و دنبال کامبنمو خاشاك و مار مور؟ فرامرز هم دست ش

 يشبنم محکم به پهلو. می برایخب تو هم با ما ب -: ؟ فرامرز گفت ! یپس من چ - :  گفتیناراحت
 راه دی داریکیشما ها هر کدوم با !  دیاِ زرنگ -:  دست به کمرش زددیمهش. فرامرز زد که آخ او در آمد 

 کن دای رو پگهی نفر دهی ؟برو می جان ما چکار کندیهشم -:  کنم؟ فرامرز گفتکار  ،من تنها چهدی ریم
 باهاش قدم بزن طفلک دلش گرفت ری برادرت رو بگياصالً برو عصا.  رسه یف دستت که به فرهاد ن

 به آن چهار نفر دی مهش؟ی زنی قدر چونه منیچرا با ما ا!  مبل نشست و حسرت خورد ياون قدر رو
 لب ری مورچه شده بود زکیحاال فرها به اندازه .  ستادی انداخت و بعد رو به تپه ای نگاهندکه دور شد

 رسه من تحملم ی کن ، نوبت من هم می گربه رقصونی تونیتا م!  نداره آقا فرهاد یبیع« : دیغر
 را جرا مای به طرف ساختمان رفت وقتتیبعد با عصبان»  ؟ی از دستم فرار کنی تونی می تا کی ولادهیز
 ی بی ماهنیا.  بهم انداختند ی هر دو در هم رفت و نگاهي کرد سگرمه هافی تعرشی پدر و عمويراب
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 توانستند او را در دام خود نگه دارند هر نقشه ی کردند نمی مي خورد و هر کاری مزی لي ، بدجورغیت
بعد از ظهر .  استنده کرد که انگار دست آنها را از قبل خوای عمل مي فرهاد طوردندی کشی که ميا

 نتوانسته بود با نکهی گرسنه و تشنه شده بودو از ایحساب.  آمدن ااز تپه کرد نییفرهاد شروع به پا
! به به -:  پدرش قرار گرفتنهی به سنهی بشدت ناراحت بود داخل ساختمان سردی تماس بگیهست

 ومدهی ؟ هنوز نی کشی نمالت ؟ پسر تو خجمی دونستی و ما نمدی داشتفی کوهنورد هم تشریجنابعال
 کلی قد و هنیخب چکار کنم ؟ بمونم با ا-:  گفتي فرهاد با خونسرد؟ي اون باال و االن اومدیرفت

 ما دی هستي اهل چه برنامه ادییشما بفرما-. ستمی مجالس ننی اهل اادی که من زدی دونیبرقصم ؟ م
 بابا يا- ؟ي دی خواد انجام می ملت دي که هر کارمیپسر مگه ما مسخره تو هست! میدر خدمت باش

 از من از عموت ، يری اجازه بگدیبله که با- ره؟ی اجازه بگدی کوه هم بايپدرجان آدم بخواد بره باال
بشدت . ی رفتی گذاشتی بزنی حرفنکهی بدون اي کرديادی زی احترامی ما بود تو بزبانیامروز عموت م

-:  سربزنگاه به کمک فرهاد آمدیکام.  کردهی گریل کی طفلکدیهم اون هم مهش.  هیاز دستت عصبان
 چارهی فرهاد بیهر چ! دختره لوس ترسو.  ترکم ی دارم متی فرهاد از عصباني که به جادیاریاسم اونو ن

 خودشو لوس کرد که من ی ره ، هی اون باال حوصله ام سر میی من تنهامی برایاصرار کرد که با من ب
 کردمی فرهاد بودم ولش ميمنم جا....  راه برمادی تونم زی شم نمی مته ترسم اونجامار داره من خسیم
 گهی راست میکام - ! گهی بحال چند وقت دي بکنه واي عشوه گرينجوری خواد ایاز حاال م.  رفتمیم
 راه ي و زارهی اومد گريجور! دختر نی اهی ؟ عجب مارمولکومدی و خودش نادی بیواقعاً تو به اون گفت/ 

 حق ي اافهی با قیکام. ی و رفتي ولش کردیی اعتنای و با بی تو قالش گذاشتمی فکر کردما انداخت که
.  ستادمی بکنه من جلوش وامي کارنی خواست همچیاگه م.  کنه یفرهاد غلط م -: به جانب گفت

 خودمون باشه من بهش گفتم شی عموجون پیحت.  دی بپرسهی از بقدی برمیتازه ما چهار تا شاهد هست
 در آورد که فرهاد ي قدر لوس بازنیخانم ا.  ری تا فرهاد تنهاست باهاش گرم بگتهی موقعنیبهتر االن

 باز می باغ قدم بزني تومی با ما برای بمی ما چهارتا اصرار کردیتازه هر چ.  رفت باال ییلج کرد و تنها
. ادی بسه داره مگهید خب -!  آماده بودهامی نوار بذار برقصای بمی گفتیحاال اگه م.  نشد یهم راض

 خوش گذشت؟ فرهاد با ي دکتر ، کوهنورديبه به جناب آقا-:  گفتزی تمسخر آمي با لبخنددیمهش
 تپه رو نی خواست ای دلم میلی دور بودم و خنجای من سالها از ايای بی خواستیخب م -: اخم گفت

 ی شما دور کمرمون طناب ممی ما بچه بودادتهی ازش باال نرم پدر ومدی دلم ننمی ببکیدوباره از نزد
  داشتیفی اون باال ؟چه کمی رفتی ممیافتادی و راه مدیبست
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 می داشتی ؟ واقعاً که چه دورانادتهی هنوز یراست -:  شدرهی زد و به دور دست ها خيبهادر خان لبخند 
گله گوسفند  هیشماها مثل .  رفتم باال ی گرفتم می جوون بودم ، قبراق تپه رو میلیمن اون موقع خ! 

خب ! ری بخادشی که یی کجایجوون - .  به هم انداختندی و فرهاد نگاهیکام! دی افتادیدنبالم راه م
 ي توارنی ، اصالً بذار بگم ناهارتو گرم کنن بيناهار هم که نخورد.  بخور يزی چهیپسر جان برو 

 نیبب -:  را گرفت و آهسته گفتی کامي بازودیمهش. می و از گذشته ها حرف بزنمینیتراس با هم بش
 دونم که یم! ي من کردکفش  پاتو توي ، تو بدجورستی نمیپسر عمو جان ، فکر نکن من خرم حال

 نفس نیتا آخر.  بهت گفتم فرهاد مال منه نوی ای حواست باشه کشهی از گور تو بلند مشای آتنیهمه ا
عجب  -: دی لب غرری زیکام.  و رفت گذاشتتیبعد هم با عصبان.  جنگمی بدست آوردنش ميهم برا

 به او مایس!  خوره بزنمشی ا مرمای برشی گوشه گهی گه ی مطونهیش!  هاي ادهیدختره پررو و ورپر
انگار !  چقدر دلم پره ی دونی دختر ه نمنیآخ از دست ا - ؟ ی کنی غر غر مي دارهیچ -:  شد کینزد

پدر و پسر خلوت ! به به  -.  عمو بهادر کارت دارهای بگهیبسه د -! مزخرف لوس ننر.  افتادهلیاز دماغ ف
 تونست با ی ؟ اگه مي کردکارشی دختر ه رو چنی اپسر؟ هیچ - ، اگه مزاحمم گورمو گم کنم؟ نیکرد

 عمو جان دیی فرمایالبته شما درست م -:  نشست ی صندلي رویکام!  آوردیناخناش ف چشماتو در م
.  دی جوی مهی ثانهی تونسن با دندوناش خرخره منو ظرف یاگه م. ره  شباهت داشتری به دراکوال بیول! 

 به سرش ي دکتر فرهاد خان هوس کوهنوردي بودم؟ حاال آقانجایا آخه به من چه که مثل بچه آدم
 رو دست دنی دونن تو در نقشه کشیهمه م -:  کرد زی را رشیعمو بهادر چشمها/ زده ، من چکاره ام

 خنده ی داره مي موذي موذي چه جوردینیبب.  پسره همه رو رنگ کرده نیبخدا عمو جون ، ا -! يندار
 که سر بتو داره چرا دی بترسنیاز ا.  ستی بارم نیچی هی صدا دارم ولو  همه اش سرچارهیمن ب! 

.  ستی مقصر نچارهی بنیپدر ا -:  شکنه؟ فرهاد با خنده گفتی کاسه کوزه ها سر من مشهیهم
 زونی آویکیاونم وسط جمع .  ادی حرکتها اصالً خوشم نمنیاز ا.  دی دونیتون اخالق منو که مخود

 زدم نیبه خاطر هم.  شدم یبخدا داشتم از خجالت آب م.  ازم گذشته ی سنمن.  گردنم بشه آخه زشته
عوض کنه خب اگه قول بده اخالق و رفتارش رو  -: بهادر خان رو به فرهاد کرد و گفت. به کوه و تپه

 ادا و هی سرکار علنیاگه ا!  دیی فرمایعمو جان ، جوك م -:  فرهاد جواب داد ي به جای ؟ کامیچ
توبه گرگه «  گه ی که می اون مثلیدر ثان. ستی قابل توجه کردن نگهی بذاره که دکنار. اطوارش ر

!  کنهی کنه که نمی اون اخالقش رو عوض نممیخومون رو بکش!  خانم خانماست نیمصداق ا» مرگه 
 یبه جفتتون دارم م. دی زنی نشستن و پشت سر برادرزاده من حرف میی دوتاگهی خب بسه دیلیخ -
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 کردن ی چغلدی مهشگهی دبیحواستون باشه برم سراغ داداش متأسفانه ع.  زهی عزیلیبرام خ گم ، اون
 هی یکیاونم منتظره االن هم پنجاه تا گذاشته روش و گذاشته کف دست داداشم که .  هیو فضول

 راحت داشت الی به فرهاد که با خیبهادر خان که رفت ، کام.  عثمون بکنهرهنی بگه ، پيزیچ
 برات ی الهرمی ؟ بميدی آدم ندهیچ:  خورد ، زل زد ، فرهاد که متوجه شد با تعجب گفتی ماناهارش ر

 شمال به کوهو جنگل يچطور تو!  ی شی باشه ناراحت مزونی از گردنت آویکی نکهیچقدر تو از ا! 
بخند - .  بلند قهقهه زدي فرهاد با صدا؟ی باشفهی که کنار اون ضعیختی ری ؟ راه به راه برنامه مينزد
   بخنده؟دی بای کي تو نخندزمیعز
 
 

 : آهسته گفتفرهاد
 نی رو با ایتو هست. ی مونی می برام مثل ناجشهی برم که همزمی عزيآخه قربون تو پسر عمو-

 کنارش شهی مدت اصال نتونه راه بره و من همهی از خدام بود شهی م؟باورتی کنی مسهی مقایعوض
 باشم؟

 تو دی که اومد و دیاز موقع! بدبخت نشون بدهنی گوش چشم هم به اهیخوب ! رو شکرتی مصيا -
 ي توی نارنگي اندازه يزی چهی باال اونقدر حرص خورد و جوش زد که ی رفتیمثل بزه کوه رو گرفت

همه !ی کنی مرگی بدبختو دق منیاخرش ا. پاك صداش گرفته بودياالن دقت نکرد.گلوش دراومد
 دونن تو خودت عالمه ی نمگهید.ی هستي که تو نقشه کش ماهرچارهیندازن گردن من بیهم م

 !يدهر
 : داد گفتی قبل کنار ان دو نشسته بود و گوش می که از مدتفرامرز

 ي به پادی ما هم بای کنی کارها رو منیتو که ا. هم به حال ما بکنيفکر هی! فرهاد جونگهیراست م-
 !میتو بسوز

  داره؟ی چرا؟به تو چه ربطگهیتو د-
مردم از بس که جواب !می پا در هوا بموندی ما فلک زده ها هم بای که تا تو ازدواج نکننهیربطش ا-

 مارمولک نی به وصال ایک.  مونمی به خودم هم امر مشبه شده که مادام العمر نامزد مگهیپس دادم د
 ! رسم خدا عالمهیم
 نمیا. مشکل خودتونهي راه بندازتونوی زودتر عروسدیخوب بر!  جفتتون کنندی بددیخاك بر سر ند-

 . که من حاال حاال ها قصد ازدواج ندارمنیبدون
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 : پوزخند زد و گفتیکام
 ! جونی با هستي محضرياگه راهها هموار بشه فردا صبح تو. خودت  جوناره

 : اهسته گفتفرامرز
 تا رمی گردنمو کج کنم و ازشون اجازه بگدیهمه اش با.صبح که رفتم دنبال شبنم از خجالت اب شدم-

 !رونی دختره رو ببرم بنیبذارن ا
 : گفتفرهاد

 رو ي اگهی دزیتو غصه چ.شناسنی رو مگهیمد هنایا.ي خواد غصه پدر و مادر شبنم رو بخوریتو نم-
 شم کور ی ممی ها تسلی سادگنی به انیاز حاال هم بگم اگه فکر کرد!یشی اب مي که داري خوریم

 !دیخوند
تا .برو قشنگ با پدر و عمه خانم صحبت کن قانعشون بکن. يری رو بگدی مهشي گم بریمن که نم-

 . تا اخر عمر نوکرتم بخدای رو بکننکاری روش اگه انمی انجام دادن ای خواستیحاال هرچ
 : دادهی تکی و به صندلدی خندفرهاد

  شرط داره؟هی-
 : فورا گفتیکام
 ؟ی شرطچه
 . کنمی به حالتون مي فکرهی بشم می تا من جدی بهونه جور کنهیاگه -
 هم که ي برنامه انیبا ا.  ي تو اومده عمرا اگه بذاره تو برنی ؟عمو بهادر با ماشی بشمی رو جی چیچ-

 .ي بذاررونی قدم بنجای محاله بذارن از ايصبح درست کرد
 !یی برات راه بندازم تماشای عروسهی دم یقول م. ی تونی ميتو اگه بخوا-
 . شمیزحمت نکش من خر نم-
 !!یکام-
موقع ! بودم به خدا باز کارت بهم افتاد موش مردهوونهی کردم ديتا حاال هم هر کار! و زهرماریکام-
 من اسممو عوض ي برنجای از ای قبل از همه تونستقهیاگه پنج دق.ی کنی خوب منو از سرت وا مگهید
 !ی ذارم قلی کنم میم

 :فرامرز گفت. هم بلند شد و رفت بعد
 . تونه تو رو خالص کنهی که فقط اون می دونی؟مي ذاری سر به سرش ميکاریب-
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 . داغ کردکدفعهی نگفتم يزیمن که چ-
  رفته بود تو لب؟ي بدجوری چشده بچه ها ؟کامیچ-

 : به پشت سر نگاه کردفرهاد
 هم باهام جر و بحث یکام. من همه ناراحت شدن يسر کوهنورد. ستی نيزیسالم عمو جان چ-

 کنه غلط ی قشقرق به پا منقدری ساده اي کوهنوردهی دونستم یاگه م.حاال هم قهر کرد و رفت .کرد
 . کردم برمیم
 .ياری برونی نداره عموجان حاال تا اخر شب وقت هست از دل هم بیبیع-

 !عجب هوائیه...  ،بیا اینجا پیش ماداداش
همگی جمع شدند و مشغول خوردن عصرانه شدند که موبایل .  بساط عصرانه را پهن کردندمستخدمین

 :فرهاد زنگ خورد
 ...اجازه بدین. حالتون چطوره؟ صداتون قطع و وصل میشه! يسالم خانم حیدر_

 : رو به بهادر خان گفتبعد
 .نمی تونم صداشونو بشنوم. پدر شماره اینجا چیه؟ از بیمارستان زنگ زدن_

 : با طعنه گفتکامی
 !تو از همون اول کر بودي، ربطی به موبایل و تلفن نداره_

 شماره تلفن ویال را داد و فرهاد براي خانم حیدري تکرار بهادر خان.  چشم غره اي به او رفتفرهاد
 .چند دقیقه بعد، یکی از مستخدمین گوشی تلفن را آورد و به فرهاد داد. کرد

 : حیدري بعد از سالم و احوالپرسی گفتخانم
آقاي دکتر بیمار روز چهار شنبه شما، آقاي قلیخانی دچار ایست قلبی شد که با تالش پزشک کشیک _

 می تونید خودتون رو برسونید؟. افت فشار و ضربان قلب داره. ت ولی اآلن وضعیت مناسبی ندارهبرگش
 .خانم حیدري، من اآلن کرج هستم تا برسم اونجا بیشتر از یک ساعت طول می کشه_
متاسفانه . شما هم هر چی زودتر خودتونو برسونید. ما بیمار رو بردیم اتاق سی سی یو. اشکال نداره_

 .کشیک کاري از دستش بر نمیادپزشک 
 .باشه، من اآلن حرکت می کنم_

 : تلفن را قطع کرد و نگاهی به پدرش انداختفرهاد
 حال مریضت بد شده، همونی که عملش کرده بودي؟_
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 .نباید اینجوري می شد. بله، امروز دچار ایست قلبی شده_
 : خان پرسیداسکندر

 عمو ، چی شده؟_
 : خان به جاي فرهاد جواب دادبهادر

داداش، یادته دکتر عرفان تعریف جراحی فرهاد رو می کرد؟ همون مریضی که یه غده بزرگ از توي _
 .سرش در آورده بود، مثل اینکه حالش خراب شده

 حاال چطوره؟_
 .فعال بردنش بخش سی سی یو ، ولی مثل اینکه از دست دکتر کشیک کاري بر نمیاد_

 : به فرهاد کرد و گفت خان روبهادر
پاشو پاشو زود تر برو یه . تو باید به فکر مریضت باشی. پاشو برو ما با یه ماشین دیگه بر می گردیم_

. کلی تعریفت رو کرد. اتفاقا دو روز پیش دکتر عرفان از این عملت خیلی راضی بود. موقع اتفاقی نیفته
 . اگه اتفاقی بیفته تمام زحماتت به باد میره

کامی آرام در .  به داخل ساختمان رفت، کتش را برداشت و بیرون آمد و از همه خداحافظی کرددفرها
 :گوش سیما گفت

 .یه بهانه جورکن منو بلند کن_
 : یک پرتغال از میان ظرف برداشت و گفتسیما

 کامی میاي بریم سر جاده بستنی بخریم؟ _
 دي؟حوصله داري ها، این همه خوراکی، حاال هوس بستنی کر_

 : با قهر نشستسیما
 !خسیس گدا_
 .اي بابا ،چرا قهر می کنی ؟ پس پاشو تا فرهاد نرفته اقال نصف راه رو سواره بریم_

 : و شبنم هم بلند شدند و گفتندفرامرز
 .ما هم میاییم_

 : خان رو به مهشید کردبهادر
 .اینجا تنها نشین.عمو جون، تو هم پاشو همراهشون برو _

 :ت با اخم گفمهشید
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 .اینجا راحتم. حوصله ندارم_
 . هم رویش را به طرف دیگر برگرداند و لبهایش را به حالت قهر جمع کردبعد

 : کامی مطمئن شد از روي تراس دیده نمی شوند، گفتوقتی
 !بدویید بچه ها، اآلن این پسره می ره بیمارستان_

 : با تعجب گفتفرامرز
 خب باید بره دیگه ، پس چیکار کنه؟_

 : سرش را تکان دادکامی
 !یکی از یکی خنگ ترید ها_

از ماشین پیاده .  تازه پشت فرمان نشسته بود که متوجه بچه ها شد که به طرفش می دویدندفرهاد
 :شد
 چیه باز دنبال من راه افتادین؟_

 : با پوزخند گفتکامی
 .آخه فرهاد جون ،من دلم برات تنگ میشه، نمی تونم دوریتو تحمل کنم_

 :ا نگاهی به سر تا پاي او گفت بفرهاد
 !تازگیها به من عالقه پیدا کردي؟ تا یک دقیقه پیش که قهر بودي_
 !آخه چیکار کنم بدون تو دلم می گیره_

 : خندیدفرهاد
. می خوستم زود تر برم خونه، حاال با این حساب حتما تا صبح گرفتارم. حیف که شبم خراب شد_

 .تماشتباه کردم موبایلم رو روشن گذاش
 راست می گی؟ حاال اسم مریضت چی هست؟... ا _
 :فرهاد با تردید گفت_
 .واهللا اسم اون حسن رضایی بود، ولی خانم حیدري گفت قلیخانی، شاید بقیه اسمش باشه، نمی دونم_
 !جدي ؟ پس قلیخانی بوده_
 ....آره گفت قلب_

 ماشین را بست و به طرف کامی در.  یک باره به کامی خیره شد که با پوزخند نگاهش می کردفرهاد
 :خیز برداشت
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باز کار خودتو کردي؟ شد یکدفعه منو در جریان بذاري، مثل یابو راه نیفتم برم آبروم بره؟ اگه ! دیوونه_
 !رفته بودم بیمارستان که پاك خیط شده بودم و این خانم حیدري کلی بهم می خندید

 .ر خنده که تازه متوجه جریان شده بودند ، زدند زیبقیه
 .بیا و خوبی کن، هیچکدومتون هم شک نکردین، نه شما ها و نه اون تویی ها، باز قدر منو ندونین_
 .مگه تو قهر نبودي؟ اصال فکرشم نمی کردم برام کاري کنی_
 .بیچاره، اونم سیاه بازي بود و گرنه دستمون رو می شد_

 : با خنده گفتفرهاد
 رو چه جوري پیدا کردي؟حاال این خانم حیدري و مریض قالبی _

 : بادي به غبغب انداختکامی
بیچاره . داستان تو رو هم تقریبا می دونه. براي روز مبادا شماره این خالمو دارم! خب ما اینیم دیگه_

 !فکر می کنه اگه مهشید رو از سرت باز کنی می تونه به خودش امیدوار بشه
 حاال شما ها کجا دارید می رید؟. هعقل جن هم به کار هاي تو نمی رس! دمت گرم کامی_
 !هیچ جا، ما رو می رسونی سر خیابون، به این مناسبت هم براي همه بستنی می خري_
 .همگی بپرین باال. چشم، نوکرتون هم هستم_
 راستی کامی، اگه یکی به بیمارستان زنگ بزنه و سراغ من یا این مریض قالبی رو بگیره چی میشه؟_
 مگه تلفنات به خانم حیدري وصل نمی شه؟_
 .چرا ، اون پرستار بخشه_
 حاال کجا می خواي بري؟. پس مرگت چیه، اون در جریان کار هاي عجیب و غریب تو هست_
 .کجا رو دارم برم؟ می رم سراغ هستی_
اون فرهاد دلم برات می سوزه، مثل این مرداي دو زنه شدي، تا یه فرصت گیر میاري میري سراغ _

 ! یکی
 !خفه شو کامی، وصله هاي که به خودت می چسبه به من انگ نزن_

 : دستش را به کمرش زدسیما
 
 شمی مادهی من په؟اصالینجوری روشن اقا کامران اکنه؟چشممی کارا هم منی از ایمگه کام-

 : به او نگاه کردیکام
  دو بهم زنرزنی ما رو بهم نزن پونهی تشکرته؟مي جانی گفتم ايزی چهیبابا فرهاد من -
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 : گفتی شود که کامادهی خنده فرهاد سرجاده نگه داشت و خواست پری زدند زهی و فرهاد و بقمایس
  سرت خراب نشدهی ناگهاني بالهی تا گهی د؟برويری ميکجا دار-
  مهمونتون کنم؟ستیمگه قرار ن-
 بلدم بخرم شکمو؟بده پولو خودم ي بخوريخوای خودتم مه؟حتمایهان چ-

 : با اعتراض گفتفرامرز
 اد؟ی عمو داره منی با ماشهی کنی ااتی کارت کنه با اون سق سی خدا بگم چی کاميا-

 : گفترتی با حی ها به پشت سرشان نگاه کردند کامبچه
 وی ی سی اومده اسکورتت کنه تا اتاق سچارهیب-

  خارج شدنی با ادا اطوار از ماشدیمهش
 تو هم ی که تنها نباشه کامرمی من با فرهاد مدی بخری منم بستني برادمیچه خوب به موقع رس-

  رو برگردوننیماش
 :دی لب غرری زی فرهاد رفت کامنی را برداشت و به طرف ماشفشی هم کبعد
 زنهیانگار با نوکرش حرف م-

  را بلند کردشی صدابعد
 ؟ینی بشنی تا شب تو ماشيخوای م حاال حاال ها کار داره تومارستانی بره بخوادی منی جان ادیمهش-
 مونمی تو اتاقش منتظرش مرمیمگه اتاق نداره؟م-

  زل زدی کامي با حرص به چشمهابعد
  هم هست؟ي اگهیحرف د-

 : را باال انداختشی شانه هایکام
  بوددهی تا حاال خودشو کنار کشدیدی می محلی همه بنی تو بود و اي جای هرکي دارییعجب رو-

 : دستش را به کمر زد و گفتکی دیمهش
 کنمی نمی خالدونی می سادگنی بار بهت گفتم پاتو از کفش من درار من به اکی-

 : با تمسخر گفتیکام
 ! چنبر؟اری خای ی هست؟گوجه فرنگی چدونیحاال م-

 : را برگرداند و گفتشی رودیمهش
 ؟ي مگه عجله ندارفتی فرهاد جان راه بستیمزخرف نگو به تو مربوط ن-
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  را باال انداختشی به فرهاد کرد و شانه های نگاهیکام
 که شهی همیستی خودت باي پاي کن روی پسر سعی حرفهی ی حرکتهی دمی برگهیفرهاد جون من د-

  هواتو داشته باشمستمیمن کنارت ن
 ": دوباره گفتدیمهش

 نمی خودم بشای یافتی فرهاد ره مي تو درسش بدخوادی خودش ختم روزگاره نمنی نزن ايادیحرف ز-
 پشت رل؟

 دی را بست و به طرف مهشنی در ماشنی سقف ماشي دستش روکی دستش به در بود و هی که فرهاد
 باز کند شی در را براخواهدی فکر کرد فرهاد مدی بودند مهشستادهیرفت بچه ها همه ساکت کنار ا

 را  کارنی بار بود که انی را گرفت اولشی رفت که فرهاد بازونی زد و به طرف ماشهی به بقيپوزخند
  به رنگ خون شدی از خوشحالدی صورت مهشکردیم
 نی خسته شدم سوار ماشهای ادا اطوارها و بچه بازنی دختر عمو رك و پوست کنده بهت بگم از انیبب-

 برمی رو با خودم نمی خط بکش من کسشهی همي رو هم برایکیبابا جونت بشو و برگرد دور من 
 :ه افتاد به شماردی مهشنفس

 بهادر گفت من ه؟عموی چیدونی م؟اصالیکشی چه طرزه حرف زدن با منه؟خجالت نمنی؟ای چیعنی-
 ! تهران و تنهات نذارمامیباهات ب

 ! ستمیمن خر بشو ن! تو گوشمي زددهی کشهی روزهی که ی به پدرم بگو نشون به اون نشونبرو
 دی به طور خودکار قفل شوند مهشنی ماشي رفت و شوار شد،اما قبل از انکه درهانی به طرف ماشبعد
 : و در را باز کرددیدو
 ؟ی کنی مينجوری ر وخدا فرهاد،چرا با من اتو

همه اش . کننی دعوام میحساب. رهی میاگه برگردم ابروم حساب. دم اصال حرف نزنمی قول مامی ببذار
 .امیتو رو خدا فرهاد،بذار ب.يری گی نملمی منه که تو تحوری گن تقصیم
 :فرهاد سرش را تکان داد.ندیدی دی را مدی بار بود که بچه ها التماس کردن مهشنی اوليراب

 کن ی که ازش خوشت اومد،سعي کرددای رو پی بهت م کنم،اگه کسحتی نصهی. راحتم بذاردی مهشبرو
 ! شهی چون طرف ازت متنفر می بهش التماس نکنينجوری وقت هم اچی و هیمثل کنه بهش نچسب

 . پدال گاز فشرد و رفتي خم شد،در را بست و پا را روبعد
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 کرد ی فرهاد را نگاه منی ماشنی بود و دور شدن ماشستادهی لرزان ای که با بدندی مهشي به روزنگ
 را به شدت به نی برگشت و سوار شد و دنده عقب گرفت انقدر تند که عقب ماشتیبا عصبان.نمانده بود

 : و داد زددی به طرفش دویکام.دی کوبوارید
 . بذار من برسونمتدید،مهشیمهش
 :دی کرد داد کشی مهی بلند گري که با دصادیمهش
 ! پدرو مادری بي هایعوض. دونم با همه تون چکار کنمیم! گمشو کثافت اشغالبرو
 بلند شده بود را به خورد بچه ها نی که از ماشی هم با سرعت به طرف باغ رفت و گرد و خاکبعد
 : زده بر جا مانده بودرتی حیکام.داد

من که بر .ارهی ساعت دوام نمکی. طرف بشهنی که با ای اونچارهیب! هاهی ي اوونهی دختر وحش دعجب
 !نی ماشیگور اباب. رم تهرانی جا با اتوبوس منیاز ه. گردمینم

 ! وجب روغن روشهشی پزه که شی برامون می اشهی فتنه نی ااالن
 ينهایماش. و کنارش نشستنددندی خریبچه ها هم بسن.ده نشست گرفت و کنار جای خودش بسنيبرا

 ی بوق مشانی کردند و برای ان چهار نفر با تعجب نگاهشان مي موقع رد شدن از جلويعبور
 :فرامرز گفت.زدند
 .می خونه فرار کردوونهی کنن ما از دی فکر ممردم
 : اش را گاز زد و گفتی بستنشبنم

 . شهی نبوده االن مگه،اگهی خونه هم هست دوونهید
 :  به شماره رگفتی با نگاهیکام. زنگ زدی کاملی بعد وباقهی دقچند

 ! ابرویفتنه گر ب. پنبه همه رو زددهی نرسيریکبی عجوزه انی ادیدید
 : شروع به داد زدن کردی کامي صدادنی خان به محض شنبهادر

 یمده فقط داره به تو فحش م که اوی بچه رو؟از موقعنی ايچکار کرد. دستم بهت نرسه،مگهیکام
 الی دونه پسر رو هم نداشت خکی نی برادرم ای؟الهی شی چرا ادم نم؟توي سرش اوردییچه بال.ده

  هاتیبه اون هم پالک! نشهداتی پگهی دنجایا.ي درست کردی ما چه زندگي برانیبب.شدیهمه راحت م
 ! شکسته استي همه توي نذارن،وگرنه قلم پانجای بگو پاشون رو اهم
 : را قطع کردی گوشیکام

 .اری رو بردار بنی جان برو ماشفرامرز
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 ؟ی چي براا
به صالحتونه شما ! کردنرونمونی گفتم؟حاال خوبه با چند تا فحش بیتا حاال قصه برات م!و زهر مار 

 نیبب.زده نرسه***** من مگه دستم به اون فرهاد جز !دی جرمکی که شردیها هم پاتونو اونجا نذار
 بدن ما رو دناوری نری مشت اراذل و اوباش گهی پاشو تا اهللای! به پا کر و رفت سراغ عشقشیچه اشوب

 !بزنن
 . سوار شدند و به طرف تهران حرکت کردندي امد و چهار نفرنی بعد فرامرز با ماشیساعت
هزار .اشت ندياز فرهاد خبر. عصر جمعه چشم دوخته بودری کنار پنجره نشسته و به غروب دلگیهست

 او گفته بود و ي کرد؟فرهاد بارها از باغ برای کرد،االن فرهاد در چه حال بود و چه کار میجور فکر م
 .داشت ني ادهی فای را ببندد و ان باغ را در ذهن تصور کند،ولشی کرد چشمهای میاو هم سع

 . برودری گغامی پي گذاشت تارویهست. زنگ زدتلفن
 . رو برداری گوشزمی عزی هستیهست
 . رو برداشتی و گوشدی پریهست

 . فرهادسالم
 ست؟ی نی که بارون؟چشماتیدر چه حال. به خانم خانماسالم
 : بغضش را فرو خوردیهست

  ناراحت باشم؟دی چرا بانه
بوق که زدم زود . رسمی مگهی ربع دهیمن تا .اطی حي توای دست لباس گرم بپوش و بهی پس پاشو خب

 . سوار شوایب
 ؟ي زوداومدنقدری ا؟چرای قرار نبود تا اخر شب کرج بمون؟مگهیی االن کجاتو

 اومدم ،اگهی حاضر باشگهی دقهی تا ده دقدی حاال بانیبب! کم هم ملودرامهی.هی اش دور ودراز و کمدقصه
 ! کنم های رو سوار مگهی دیکی رم ی ميومدیوبوق زدم و ن

 . اومدماومدم
 شیچشمها. به خودش انداختننهی در ایسر راه نگاه.دیاقش دو را گذاشت و به طرف اتی گوشیهست

 از شتریپس معلومه ب.فرهاد به خاطرتو برنامه هاش رو بهم زد!وونهیدختره د:به خودش گفت. قرمز بود 
 . دوستت دارههیبق
 . شدلی بوق در راباز کرد و سوار اتومبيبا صدا. به صورتش زد و حاضر شدیاب
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 هیاگه .رسونهی خوام زود زود برام می که از خدا ميزیهر چ.قربون خدا برم!ي تو فوق العاده افرهاد
 . کردمی دق مي اومده بودرتریساعت د

 : او انداختي به چشمهای نگاهفرهاد
درست .ي ناهار خورد،نهي اره؟حاضرم قسم بخورم نه از پشت پنجره تکون خوردي صبح مشغول بوداز

 حدس زدم؟
 چطوره؟. از صبح تا حاالی کنم،به تالففی شام خوشمزه بهم بده تا کهی.حاال جبرانش کن.ستی نمهم

 رو مونی راحت زندگالی دارن که با خی دست از سر ما دو نفر بر می قوم خونخوار کنی دونم اینم
 .میبکن

 :دی خندیهست
 ؟ي دادحی چکارت کردن که فرار رو بر قرار ترجدوباره

 . کنمی مفی بزنم،برت تعرنی مفصله،بذار بنزداستانش
 . از شدت خنده به سرفخ افتاده بودی کرد و هستی مفی را تعرانی جرفرهاد

 . نگو دلم درد گرفتگهیتو رو خدا د.دمی خندختمی که رییبه اندازه سه برابر اشکها! فرهاديوا
 : بودیکام. فرهاد زنگ زدتلفن

 ...ی دق مرگ بشیاله...ینی افتاب فردا رو نبیاله...يریبگ*****  جز یاله. بپوشماهتوی لباس سیاله
 ن؟ی به نفري شروع کردرزنای سرت اوردن که باز مثل پیی بالچه

 ی عجوزه انتر وحش رو نمنی همه واستا داد بزن که اي مرد جلوهیبابا،مثل .ی کشی اخر منو مپسر،تو
 .من که از دست تو دق کردم. منو زجر ندننقدری،ايبذار بدونن خودت مقصر.خوام

 . رهی و مرهی گی گفتم،اگه عاقل باشه راهشو می که بهش چيدید
 ول کن ارهی درنهیتا دمار از روزگار من و تو و بق. ولت کنهی راحتنی که به اهیاونم کس! جون خودتاره

 کرده اش اشو الش بود وگرنه پوست همه ما رو زی اول داداش عزمیبخدا شانس اورد.ستیمعامله ن
 ! کردی مزونیکنده بود و سر درختا او

  شده؟ی چحاال
 چکار یکی تارنی ايحاال من وفرامرز تو.ي متر4 اتاق هی کردن تو یما چهار تا رو زندون! نشدهی چبگو
 !میری بگی رو عوضگهی چراغ هم نداره ممکنه همدم؟اخهیکن

 حاال به شماه چرا بند کردن؟! حرف بزن پسردرست
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 ؟ی هستيحاال تو کدوم گور! شهی از گور من بدبخت بلند مشای اتنی دونن همه ای ماخه
 :دی خندفرهاد

 
 امروز رو دارم یتالف.  میری گی و قلوه ممی دی دل ممی نشستم داري حورهیبغل ! چشمت کور -

 ! دربندمی ریشام هم م.  ارمیدرم
 ي خوای حتما مرهیخدا خودش تقاص منو از تو بگ.  ستمی نیمن که راض!  کنهری گلوت گي تویاله-
 . کلبه عمو نوروزيبر
 اون يبه شماها هم تو.  اونجامی ده بری امشب جون ميبرا.  ي دادشنهادی رو پی خوبيآخ چه جا-

 !دی رو بگذرونیشب خوش. اتاق خوش بگذره 
 . پدال گاز فشردي را روشی تلفن را قطع کرد و پایکام
 . دربندمیبچه ها بر.ات دارم  بريزی سورپرهی من هالوام؟ ی کنیفکر م! اگه حالتو نگرفتم جناب دکتر-

خانم .  تشکر کرد شی به خاطر کمکهايدری زد و از خانم حمارستانی به بي سر رهش سرفرهاد
 شد ، رو به نیفرهاد که سوار ماش.  چه بوده انی رفت بپرسد جرادشی آنقدر خوشحال بود که يدریح

 : گفتیهست
 ! خوبهياری سرم نییاگه بالمال!  دهی هم آخرش کار دست من میپی خوش تنیا-

 : و فرهاد دوباره به او نگاه کرددی خندیهست
 ی و بعد به خونه پدرم و عمو اسکندر ممارستانی سر به بهی گرفتم اول ی روز دستتو مهی شدی میچ-
  کنن؟هی تا همه ماستاشونو کسمیزد
 ؟ چهیعنی کنن سهی در تو هم اثر کرده؟ ماستاشونو کی کامینیهمنش-
 .هی دست کای همه بفهمن دنیعنی-
  هست؟یحاال دست ک-
 ! ی تو کنارمیدست من، البته وقت-
زود .  خوام اونقدر شام سفارش بدم تا پوالت تموم بشهیم. فرهاد اگه امشب من خونه خرابت نکردم -

 . رمی می میباش دارم از گرسنگ
 ، پات روبراه می از کوه باال بردی بایراست!  دونم و توی حرفت من مری زیاگه بزن! مرده و قولش -

 گه؟ی دي جاهی می برایهست 
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 می ، بهت قول دادم امروز بري باهام دعوا کردادتهی ي شنبه ایدر ثان.  دم یاوال من قول زنونه م-
 .  کنمی ؟حاال بهت ثابت ميکوهنورد

 به کلبه عمو یوقت. ند  را پارك کردند و قدم زنان به طرف باال راه افتادنی ماشدندی دربند که رسبه
تا آمدند .  خسته شده بودند ی ، حسابدندی مجلل کنار رودخانه بود رسي از رستورانهایکینوروز که 

 : ، خود عمو نوروز جلو آمد و گفتنندی از تخت ها بنشیکی يرو
 .  تخت قبال براتون رزرو شدهدیاوری بفی چرا؟ تشرنجای دکتر، اي آقادیخوش آمد-

 :دی با تعجب پرسفرهاد
 !من که تخت رزرو نکرده بودم-
 ! عموهاتون رزرو کردن، حاال هم منتظر شما هستنیشما بله ول-

 : خشکش زدفرهاد
 !عموهام؟-
 .دیاری مفی دونستن شما هم تشری منکهیمثل ا.  نجای اومدن اشی پی و دختر عموتون مدتونیبله آقا-

 : کرد و گفتی رو به هستفرهاد
 م؟یحاال چکار کت.  دنی کشرونی بی زبون کامریزفکر کنم از -

 و فرهاد قرار گرفت و آنها را به ی هستنی نشان دهند ، عمو نوروز بی بتواند عکس العملنکهی از اقبل
فرهاد .  تخت از شدت خنده ولو شده بودند ي رومای و فرامرز و شبنم و سیکام. طرف پشت کلبه برد

 : دادهی تکیبه درخت
 !نصف گوشت تنم از ترس آب شد!  طلب منیکینه عمو نوروز ، دستت درد نک-
  آدم ترس داره؟يپسر مگه عمو!  بابا يا-

 : با خنده گفتفرامرز
 !نه عمو نوروز ، دختر عموهه ترسناك تره-

 : نوروز گفتعمو
 د؟ی نداري اگهیامر د!  ماتی هم از مامورنیخب جناب مهندس ، ا-

 : جواب دادی کامي به جافرهاد
 پشت نی ادی بگاتونی سر و صدا شد به مشتردیدی اگه دی ولدی ببرفی عمو نوروز، شما نشررینخ-

 ! مسابقهي کنن برای بوکس منیتمر
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 . و فرامرز افتادی تخت و با مشت به جان کامي رودی پربعد
 : و شبنم گفتمای رو ب سبعد
 نجای به اعی سرنقدری ای چطور تونستیکام.  دونستم چکارتون کنم ی وگرنه مدی که شما دخترفیح-

 ؟یبرس
 نجای انی بشای بیهست.  می نشستنجای وقته ایلیخ.  کردنرونی ، ما رو بالفاصله بعد از تو بزمیآخه عز-
 . ومدهیهنوز رنگ و روت جا ن.  ادی حالت جا بزمی برات بریی چاهی

 ! دهی ساعت مرگم فرا رسگهیگفتم د. نجای فرهاد اومدن اي واقعا فکر کردم عموها و دختر عموآخه
 : گفتیشگی با همان لحن شوخ همیکام
 کارت با کرام ،یفتی بدی عمو بهادر و عمو اسکندر و مهشي مثلث برموداریگ! آره واقعا مردن هم داره -

 !نهیالکاتب
 :فرهاد گفت.  کرد فی بعد از رفتن او را تعري ماجرای و کامدی را پرسانی جرفرهاد

 دونستم یاگه م.  شهی حل می مشکل کنی دونم اینم.  ختیباز اوضاع به هم ر. داد برسهخدا به -
 . کردنیفوقش قهر م.  رفتم ی اصال نمشهی مي جورنیا

 : گفتفرامرز
 نی همی کنی فرار مدی و مهشنای که از دست ایتو تا موقع.  ستیآقا جون مشکل تو حل بشو ن-

 .می خوریما بدبختا هم چوب تو رو م. اوضاعه 
 : را برداشت و گفتشی فنجان چایهست

 ! کنهیآدم باهاشون حال م! دی داريعجب خانواده بامزه ا.  دمی خندیعوضش من که جساب-
 :  به او رفتي چشم غره افرهاد

 ؟يدی شنی از کنویا.  ی گرفتادی ی جالبي حرفهادهی شد خانم؟ هنوز نرسیچ-
 .ت گفی شمال مي توی مرتی ؟کامهیمگه حرف بد-
   حرفها رو بزنهنی خانم زشته اهی يبرا.  يری بگادی خوب ي کن حرفایشما هم سع!  غلط کردهیکام-
 .دیچشم ببخش-
 : اعتراض کردمایس
 ی خواستیم!  نگفتيزی طفلک که چنیا.  کن تی تو تربزی عزيآ فرهاد جان، شما برو دختر عمو -

 . زدی به کامیی خانم چه حرفهادی مهشینی ببيعصر



 

@donyayroman 215 

 : با حرص گفتیکام
 استخر هی يبعدش هم هلش بدم تو.  خوره بزنمش ی تا مارمی برشی گی خلوتي جاهی خواد یدلم م-

 شی من آراهیدختر عجوزه با .  برداره ادشی زي ادا و اطوارها و خودپسندنیپر از تاپاله گاو تا دست از ا
  مزخرفشرفتار  اخالق ونی کنه با ای ، سگم بهش نگاه نمشیبدون آرا!  خوشگله یلی کنه خیفکر م

! 
 : با خنده گفتفرامرز

 توش تا دی پری که گرفته بود میشی از آتدی بود وگرنه مهشی که استخر خالفی ها ، حمی خودمونیول-
 !خنک بشه

 : گفتفرهاد
!  رودخانه تا خود صبح شنا کنهي کنم توی جا پرتش منی رو بزنه همدی حرف مهشگهی دیکیاگه -

 !هی و پرروئای حیعجب دختر ب.  رهی فشار خونم باال ماری اختی شنوم بی که ماسمش رو
 : دوباره گفتشبنم

 . عقبش شکستي که چراغاواری دي کوبوند تونی پدرشو همچنیماش!  چه کار کردینی ببيپس نبود-
 : هم ادامه دادمایس
 ! از خواهرهنمیاون از برادرش ا.  رفتن ی دونم به کینم!  بدترنیکی از یکی نایا!  اس بخداوانهید-

 : دی خندیکام
 ! ی موندنادی به نیری ها؛ پر از خاطرات شمی داشتي عجب روزیول-

 : گفتیهست
 .  رو از دست دادمییچه صحنه ها! فیح.  خواست منم اونجا بودم ی دلم میلیخ-

 : رو به او کردفرامرز
 
 خنده ی کلمی کنی مفیالبته االن که تعر. ينبودتو همون بهتر که .  جون،اصال غصه نخوریهست -

 د؟ی پری منیی باال و پاي چطوردی فرهاد رفت باال،مهشی تپه وقتي پايدیبچه ها د. رهی گیمون م
 ! رو گوشزد کنهی نبود بهش شأن خانوادگیکی

 :  خندهری زد زفرهاد
 صدمه ادی تا زی کر و کور باشدی خانواده بانی ايجلو. ي خودمو زدم به کری ولدمیمن صداشو شن -
 .ینینب
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 :  گفتیکام
  اومد؟ی مشی پی دونه چی اون بزرگه باهامون نبود،وگرنه خدا ممیتازه شانس آورد -

 : دی با تعجب پرسیهست
 بزرگه کدومه؟ -

 :  جواب دادی کامي به جاشبنم
 . گهیعمه خانم رو م -

 :  با قهقهه ادامه دادفرامرز
 ! دزدايسردسته  -

 :  رو به فرامرز کرد و اعتاراض کنان گفتدفرها
 عمه يکجا. دی گی خواد بهشون می دلتون مید،هرچی کنی ها رو چقدر مسخره مچارهیگه،بیاِ بسه د -

  خوره؟یخانم به دزدا م
 :  گفتدی خندی همان طور که مفرامرز

 . خوره؟ تو بگوی میجون من فرهاد به چ -
 :  گفتی بزند ، کامی از آنکه فرهاد حرفقبل

 ي که از توییاونا.  شباهت دارهشتری گانگسترها بي گم،به سردسته ی فرهاد خان من ميبا اجازه  -
 ی خواجه حرمسرا هم دارن که بعضهیمعموال !  کنن به نوچه هاشونی مکتهی سوراخ ،دستورات رو دهی

 !سشونی رئشی اتاق پي تورهی میواشکیمواقع 
 :  کردی رو به کامفرهاد

 . کردخی دیشامتون رو بخور. شر به پا نکن. ی شی وارد معقوالت ميگه،داریه د بسیکام -
 
به قول فرامرز آزاد باش داده بودند و . یغامی پ،نهی هفته آرامش کامل برقرار بود،نه تماسکی مدت به

 . به کار جوانها نداشتي کاریکس
 

 اتاقش ي اتاق برگشت که بهادر خان را پشت پنجره مارانش،بهی از بیکی تیزی شنبه،فرهاد بعد از وروز
 .دید
 .سالم پدر -

 :  خان به طرف او برگشتبهادر
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 .سالم -
 مادر و فرانک چطورند؟ عمه خانم؟. دیومدی وقته نیلیخ! چه عجب -
 خودتو مشغول یحساب.  به ماي سر،نهی زنی نه زنگ به ما مگهیچند وقته د!  شماي هایاز احوالپرس -

 !يکرد
 . بهتون بزنمي نهار سري خواستم برایاتفاقا امروز م -
 .ننتی خوان ببیعمه خانم هم م. می ری کن با هم مفیبرو کاراتو رد! هیفکر خوب -

 :  آمد و با فرامرز تماس گرفترونی از اتاق بفرهاد
 ؟يتو از ماجرا خبر ندار.  خونهارهی نهار بي خواد منو برایم. مارستانیپدر اومده ب -
 . اونجاامی من هم ظهر میول. فتادهی نی، اتفاق خاصنه -
 .ی تا هوامو داشته باشایب-

 .دیای به خانه برتری ددی کرد و گفت منتظرش نباشد،شافی را تعرانی تماس گرفت،جری با هستبعد
 مارستانی و بمارانی و بی راجع به جراحی معمولي تا خانه را با پدرش به صحبت هامارستانی بریمس

 به ظاهر ي افهی قنی دانست پشت ایفرهاد م. دی شد و نه ازمهشی کرج حرفينه از برنامه . گذراند
 . پنهان شده استدی طوفان شدکیآرام 

 به مادرش که در.  عمو اسکندر در آنجا نبودای دی از مهشي تصورش،اثربرخالف
 
 

 به اتاق عمه کسرهیپدرش او را .دی کرد و گونه اش را بوسی مبل نشسته بود سالمي رومنی نشسالن
فرهاد همان طور که به . کنار پنجره نشسته بودیشگی مبل هميعمه خانم طبق معمول رو.خانم برد

 :  رفت،گفتیطرف او م
 سالم عمه جان،حالتون چطوره؟-
 .ی خونه نذاشتنی اي وقته پا تو؟چندی احوال،چهیچه حال-
 نوك پا هی و دی دفعه قدم رنجه کنکیشد .دی دونینمشما منو قابل .نجامی اشهی بابا،من که هميا-

 ...  کلبه کوچولو دارم کههی د؟منیاری بفیتشر
 : را بلند کردشی خانم عصاعمه

 . کارت دارمنیبش. مزخرفاتو تموم کننیگه،ایبسه د-
 :طوفان در حال آغاز بود.دی کشیقی نفس عمفرهاد
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  اومده؟شی پی چه مشکلگهی عمه جان ددییبفرما-
 ی مي که دارنهی اش هم همجهینت.ی کنی کردم تو جدا زندگی فبول مدیاز روز اول نبا. خودمهریتقص-
 .ینیب

  افتاده؟یمگه اتفاق-
 اتاق نی تو هميای و می کنی جمع متوی تمام لوازم شخصي ری حاال منیهم.گفتم حرف نزن-

 ي چند سال تنها چه جورنی استیمعلوم ن.ي کردن رو نداری تنها زندگتی صالحيتو نشون داد!يکنار
 !ي کردیزندگ

  خبرم؟ی شده که خودم بی از من سر زده؟دوباره چیعمه جان چه خبط-
 گهید. برو عمل کنعی کلمه حرف زدم،سرکی. خلق من تنگه،حوصله جروبحث هم ندارمن،امروزیبب-

 ي چندروزدی شا،گفتمی جدا بشمیروز اول پدرت گفت نذار. نذار اوضاع خراب تر بشهنی از اشتریهم ب
 یول.یافتی بتی کله ات و به فکر سر و سامون دادن به زتدگي توادی عقل بي خونه تنها موندهی يتو
 باال نشستم و اجازه نی عمر اهی!ي کردیی مشت بچه کودن احمق رو هم هواهیچ،ی که نشد هينجوریا

 سر یتره،فرانک همگ دخنی از اون پسده کله خراب تا اي رو حرفم حرف بزنه،تو باعت شدیندادم کس
 دینی که ببيحاال ضرب المثل همه شد! ییهمه اش هم باعثش تو. کننی بذارن و سرکشانیبه طغ

 .می کار رو بکننی هممی تونیفرهاد چطور تونست به خواسته اش برسه،پس ما هم م
 یاون مادرم تر و خشکم بکنه؟تازه دی سالمه،هنوز با35 کردم؟من ییمگه من چه خطا! کدوم خواسته؟-
 خودم از پس کارهام يادی زي کرده نه من که سالهای زندگنجای بمونه که سالها انجای تونه ایم

 ب،وقت پسر خونی تونم سرساعا ناهار بخورم و سرساعت شام،بعد هم بهم بگن آفریحاال نم.براومدم
 ! برو بخوابدهیخوابت رس
 : زدادی فربهادرخان

 . هی طرف صحبتت کنی ،ببنیی پااریصداتو ب-
 حرف آخر شما و پدر نمی خوام ببی منجامی حاال که ایول. ندارمی احترامی خوام،من قصد بیمعذرت م-
  جبران کنم؟دی باي رو چجوردی که در حقم کردییلطف ها. وسط چکاره امنی و من اهیچ
 .هی چی دونی هم مم،خودتی خوای کار ازت مهیما فقط !يری گی زود حرف آدمو مادیخوشم م-
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اتفاقاً کار !حتماً چندتا هم گفته و تحوبل شما داده.به خودش هم گفتم. دونمی هم خوب میلیبله خ-
 رو لیی افته انگار عزرای بهتون بگم چشمم بهش منویا. دهی تنفر منو نشون مزانی کرده،چون میخوب

 !نمی بیم
 : زدادی دوباره فربهادرخان

 ندازه؟با اون طرز ی ملیی عزراادی تو رو چارهی اون بزی چه طرز حرف زدنه؟چه چنیخجالت بکش،ا-
 ؟چقدریکنی مرشیچقدر تحق.یختی اعصابشو بهم ری اون چهارتا آدم حسابيحرف زدنت،اونم جلو

 مرتکب یی چه خطاچارهی ب؟اونی ثابت کني خوای رو ميزی کارها چه چنی با ا؟ی کنی مکشیکوچ
 ياون تنها دختر مناسب تو.ي ذره عقل هم ندارهی که،ی دونی که عاشق توئه؟قدر نمنهیر از ایشده؟غ

 که با ازدواج راثهی کرور ارث و مهی هیقض.ستی ندی ازدواج با مهشهی فقط قضیدرثان. توئهيخونواده برا
 . پاشهی مونه و از هم نمی خونواده منی هميشما دوتا تو

 د؟یذار ی ثروت ندارم راحتم منی قرون از اهی بدم که چشم به يمن اگه تعهد محضر-
 نی همي توي گردی نشده برمی موضوع رسمنی هم که ایتا موقع. که گفتمنیهم. نزنخودیحرف ب-

خجالت .شب و روز. خونتهي توی زنهی عشرتکده؟گزارش دادن مرتب ای ی خونه گرفتستیمعلوم ن!خونه
 دور و برت ستی نتی برف و حالي تويمثل کبک سرتو کرد.ي اعتماد ما سوءاستفاده کرد؟ازی کشینم
 پشت سر توئه،اومده همه رو صاحب بشه و ی دونه چه ثروتیطرف م.شونهی مردم حالیول.گذرهیم یچ

 !یستی شعور اصالً متوجه نیتو پسره احمق ب
 توانست ی کرد،فقط میاگر دهانش را باز م. کردی احساس خفقان می خواست جواب بدهد ولفرهاد

 : کردخکوبی عمه خانم او را بر جا مياما صدا. به طرف در رفت بلند شد وشی از جانیبنابرا. بزندادیفر
 ست،چندی تو نری؟تقصي بري و هرموقع بخوايای بي ست هرموقع بخوالهی طونجای ايکجا؟ فکر کرد-

پدر و مادر اون دوتا . موندنفیچهارتا جوون بالتکل.ي به حال خودت،سرخود بار اومدمیساله ولت کرد
 مینذاشت.شهیشونی پي تو روي دختره بدبخت هم چندساله مهر نامزدنیا.ارنیدختر هر روز دارن فشار م

 ستی مگه دست توئه؟قرار نش؟ی خوای نمیگی ميحاال اومد. به خونشون باز بشهي خواستگارچی هيپا
 فی امروز تکلنی همدی باي بذاررونی پاتو بنجای از اياجازه ندار.ي خواد انجام بدی که دلت ميهرکار

 ! روشن بشههی قضنیا
 : برگشتی عصبانفرهاد
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 حالم به هم غمبری به پریبه پ. دختره متنفرمنیمن از ا. روشن بودفشی از روز اول هم تکلهی قضنیا-
 من سازگار اتی رو که اصالً با روحی کسنی بدتردی بگم؟گشتی به کدی بانویا.مشینی بی خوره میم
 درست و و  عاقلياقالً نامزدهاشون دخترها!ی حال فرامرز و کامهیخوش !دی کرددی برام کاندستین

 ی چنای ادی دونی داره؟اصالً میتیاصالً براتون مهر و محبت و عالقه اهم. هستني ایحساب
 نجای تونم ای لحظه هم نمهی اتاق به شدت آلوده است و من نی ايهوا... هستن؟متاسفم

 !ستی برام مهم نن،اصالًی بکننی خوای هم که ميهرکار.بمونم
 :عمه خانم داد زد. رفترونیرا باز کرد و از اتاق ب در
 .صبر کن فرهاد با توام-

 : به طرف آنها برگشتستاد،بعدی پله ها اي باالفرهاد
 ی که زدگنهی هم به خاطر ادیشا.دی کنی که فکر می از اونشتری بیلی دوست دارم،خیلیهردوتون رو خ-
 کس رو چیشما اصالً ه! اخالق و طرز فکرتون وحشتناکهیول. شما هستمونی که االن دارم رو مديا

 بت آدمه،احساس داره،عالقه داره،محهی ستادهی شکا اي که جلوینیبابا،ا.دی کنیآدم حساب نم
 ... ازشتری هم بوونای خدا حستم،بهی نوونیح.داره

 يصدا. بودندتادهسینار در سالن ا=فرحنده و فرانک و فرامرز کت.دی دونیی را خورد و از پله ها پاحرفش
 رونیخواست از در ب. به آنها کردینگاه. بودنددهی را شنزی همه چباًی بلند بود که تقريآن سه نفر به قدر

 :دی کشادیبرود که بهادرخان از باال پله ها فر
 و با ي به من خبر بديتا فردا صبح وقت دار. زنمی بهت مهی بقي حرفمو جلونیآخر!گوش کن فرهاد-

 که چرا امروز حرف ما رو ی کنم که تا آخر عمر خودتو سرزنش کنی مي کار،وگرنهیما موافقت کن
 ! مونهی من مثل آب حوردن مي نفر براهی که از سر راه برداشتن ی دونیجتماً م.يگوش نداد

 به هیفرانک با گر.بعد رو به فرانک کرد. را باال انداختشی به فرامرز نگاه کرد و او شانه هافرهد
 :مادرش گفت

 .دی کردم رازدار هستیفکر م.من به شما اعتماد کردم-
 : به فرهاد نگاه کرد و گفتبعد
 . بشهينجوری خواستم ایبه خدا نم-

 : به طرف پدرش برگشتفرهاد
 د؟ی چکار کندی خواهی مه؟مثالًیمنظورتون چ-
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 تیما کس رو نداره که ازش حچی بته عمل اومده باشه،هری پدر و مادر باشه و از زی که بیکس-
 تلفن بزنم تا قبل هی هیکاف! برگ برنده دست منهنیا.ی رو بخونهی که تا ته قضیاونقدر عاقل هست.کنه

 ! کثافت رو به خاك و خون بکشنیی هرجاکهی تو،اون زندنیاز رس
  در طول راه،تا. فقط به پدرش نگاه کرد و بعد به سرعت از سالن خارج شدفرهاد
 تواند ی را نمچکدامی افتاد، متوجه شد هی چشمش که به هستی مختلف فکر کرد، ولي به راهاخانه
  اجرا

 
 : رفت، گفتی که به طرف اتاقش میفرهاد در حال.  کردی به او نگاه می با نگرانیهست. کند

 
 . کنهی سرم درد می کمکی ست،ی نيزینگران نباش، چ_
 
 ارم؟ی برات بي خوری ميزیچ_
 
 . شهی کم بخوابم حالم خوب مکیفعالً . زمینه عز_
 

 : به طرف او برگشتبعد
 
 .رونی هم نرو بیی باز نکن، به تلفن هم جواب نده، از امروز تنهاچکسی هيدر رو رو_
 
  افتاده؟یاتفاق!  شده فرهاد؟یچ_
 
 دونن، ی نميزی چقاًی دقی منه، ولشی پی کسدنی زدن و فهمیی حدسهاهی. ستی نی مهمزیچ. یچیه_

 . محتاط باشیتو هم کم
 
 . دردسر انداختمتي توي دونم بدجوریم.  همش به خاطر منهنایا_
 
 .اصالً فکرش رو نکن_
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 : مهربان گفتی با لحنبعد
 
 .رونی بمی ری استراحت کنم سردردم خوب بشه، با هم می ساعتهیبذار _
 

با نگاهش  . حرف بزند و چه موقع سکوت کنددی دانست چه موقع بای همه مدت منی بعد از ایهست
  فرهاد را

 
 دانست ینم.  خود بستيفرهاد وارد اتاق شد و در را به رو.  رفت، دنبال کردی به طرف اتاقش مکه

 . چه کند
 

 ... تخت افتادي برد، با لباس روی هم نمخوابش
 

 در را باز یکام. دی رسی پچ پچ از پشت در به گوش مي شده بود و صداکی به خود آمد، هوا تاریوقت
  کرد و

 
 . سرش هم فرامرز وارد شدپشت

 
 .فتادهی نی اتفاق،ی شده پسر؟ خودتو باختیچ_
 

 : دهدي کرد او را دلداری سعفرامرز
 
 . و توجه نکناری خودت نياصالً به رو.  کنهی مادی هارت و پورتها زنیپدر از ا_
 

 : هم گفتیکام
 
 افته، همه اون حرفها رو هم ی مابی آبها از آس،يای چشمش ني که جلوي چند روزهی.  گهیراست م_

 . دمیبهت قول م. ستی نیچی هانی جرياصالً تو. بلوف زده
 

 . بودستادهی در آشپزخانه، پشت به او و رو به پنجره ایهست.  از اتاق خارج شدفرهاد
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 ست؟ی ني به ما ناهار نداد، از شام هم خبریامروز که کس_
 

 ی فراوان خبر مهی از گری قرمز هستيچشمها. را به طرف خود برگرداندفرهاد او .  ندادی جوابیهست
 .دادند

 
 .فتهی اتفاق بنیمگه من زنده نباشم که ا. مطمئن باش.  بهت برسهی ذارم دست کسینم_
 

 . کردندی بودند و به آن دو نگاه مستادهی و فرامرز کنار در آشپزخانه ایکام
 را جابجا نکرده بود که مأمور می شد، اما هنوز ماشمارستانی بنگی بعد، فرهاد طبق معمول وارد پارکروز

  ینگهبان
 
 .ستادی کنار فرهاد اری کنارش آمد، سالم کرد و سر به زبه
 
 !ه؟ی چانی جري قنبريآقا_
 

 : با من و من گفتی نگهبانمأمور
 
 !دستور از باالست. ستمی خوام، من مقصر نی دکتر ، مغذرت مي آقادیببخش_
 

 شد و نیبعد سوار ماش.  زدي شانه قنبري انداخت و دستش را رومارستانی به ساختمان بی نگاهفرهاد
  از
 

 ی مدت به اندازه کافنیدر ا.  را ناراحت کندی خواست به خانه برود و هستینم.  رفترونی بنگیپارک
  باعث

 
 . او شده بودیناراحت
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 زی خواست همه چیاگر م.  گرفتی مجهی کرد کمتر نتی فکر مشتریهر چه ب.  ظهر در پارك قدم زدتا
  داشته

 
 داد که در آن ی به خواسته پدر و عمه خانم تن مدیبا...  و خانه و عنوان ونی از شغل و ماشباشد

  چیصورت ه
 

 را زی همه چدی قدی بماند هم بای خواست کنار هستیاگر م. دی دی و آرامش را نمی خوشبختي رووقت
  یم
 
 از ی کند، ولی توانست زندگی لحظه هم نمکی یبدون هست.  خود را گرفته بودمی او تصمالبته. زد

  صفر شروع
 

 . داشتندی دست از سر او بر نمی سادگنیبه عالوه آنها به ا.  سخت بودیلی هم خکردن
 

 ی نمی افتاده ولی دانست اتفاقی میهست.  به خانه رفت، سردرد را بهانه کرد و ناهار نخوردظهر
  خواست

 
 .ازاردی فرهاد را بنی از اشیب

 
 : به اتاق فرهاد رفتی روز بعد هستصبح

 
  سر کارت؟ي بري خواینم_
 

 . گود افتاده بودشی چشمهاری به او کرد که زی نگاهفرهاد
 
 . رمیامروز نم. ستینه، حالم خوب ن_
 

  به آشپزخانه رفت و در را.  افتادهی مطمئن شد که اتفاقی بعد هم که فرهاد از خانه خارج نشد، هستروز
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 .بست
 

فرهاد . زنگ خانه را زدند.  هم در اتاقش بودی خواند و هستیفرهاد کتاب م.  چهار بعدازظهر بودساعت
  پشت

 
 در يبهادر خان و اسکندر خان با سگرمه ها.  بود، در را باز کرداطی که در حبیمش حب.  رفتپنجره

  هم وارد
 

 : رفتیسراغ هستفرهاد بسرعت . شدند
 
 !ای نرونی هم بیطی شراچی در اتاقو قفل کن و تحت ه،یهست_
 

دو برادر بدون آن که جواب سالم .  را از فرهاد گرفت و در را بستدیکل. دی پری هستي از رورنگ
 فرهاد را بدهند

 
 . سالن شدندداخل

 
 : با خشم به فرهاد انداختی خان نگاهاسکند

 
تو . میستی الف بچه نهیما که مسخره تو . هی کافی گم، گربه رقصونیرك و پوست کنده م! پسر_

  ينشون داد
 

 و برنامه می گرفتمی من و داداش، خودمون تصمنیبنابرا. ي کامل رو نداراراتی داشتن اختاقتی لکه
   هميزیر
 

 رو دی تو و مهشي و رسماً نامزدمی کنی کوچک برگزار می جشن خونوادگهی پنجشنبه شب م،یکرد
  عالم و بعدا
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 نی ادی و مهشزی روح انگم؛ی فرصت داری ماهکیحدود ! می کنی رو برپا می نوروز عروسالتی تعطاز
  خونه رو به

 
 نه؟ ای پسنده ی رو منجای انمی که ببارمی رو مدیالبته من قبلش مهش.  کننی منی خودشون تزئقهیسل

  پنج
 

 رو در دی کلدیدخترم با. دی تا بدم به مهشاری من بي خونه برانی اضافه از ادی کلهی ي که اومدشنبه
   داشتهاریاخت
 

 يزی جشن هم برنامه ريتمام کارها. ادی بنجای به اتونهی تو مابی تا هر موقع که کار داشت دز غباشه
 .شده

 
 . به در بستهی به فرهاد انداخت و نگاهی خان که تا آن موقع ساکت بود، نگاهبهادر

 
 :فت بلند گي با صدابعد
 
 ! روشن بشههی تو و بقفی روز مونده که تکل2تا پنج شنبه فقط _
 

 : کرده استدای تازه پيروی آن دو نشست احساس کرد ني بود، روبه روستادهی که تا آن موقع افرهاد
 
 . پرفته ام برگردممی زندگي که برایمیمن قصد ندارم از تصم.  من از اول هم روشن بودفیتکل_
 

 : داد زدتی خان با عصباناسکندر
 
 که خودش رو ياز روز. ستی ده؟ دختر من که مسخره دست تو نی می حرفا چه معننی ا؟ی چیعنی_

 شناخته
 

  نه؟ی گی می راحتنی تو روش بوده، حاال به هماسن
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 ! کار رو کرده خودش هم رفع و روجوش کنهنی ایهرک. من که اسم روش نذاشتم_
 

 :دی لب غرری خان زبهادر
 
 هم حساب هی که اعالم بشه، بقشونینامزد.  رگ خوابش دست منهیول!  سرش بلند شده داداشریز_

  کار
 

 ! کننی رو مخودشون
 
 . ذارمی پام رو اونجا نمدیاگه منو دار هم بزن. دی نکنيزی مردم آبروری جلوبخودیب_
 

 : و با خشم گفتدی کشلشیبی به سی خان دستاسکندر
 
 ی می سرکشي که اومدی بودم از موقعدهی طرف و اون طرف شننیاز ا! ي پررو و گستاخ شدیلیخ_
 ،یکن
 
 موضوع نی ذاشت ای مدی برادرمه، نبانی اریتقص. ي شورشو درآوردگهی حد، دنی دونستم تا ای نمیول
  نقدریا

 
 ... دی اول بايهمون روزا.  کنهدای پکش

 
 : بلند شدتی با عصبانفرهاد

 
 ی مفی تکلنیی و برام تعنی اومدیی ترسم که دوتای و ازتون منی با بچه طرفنیفکر کرد! گهیبسه د_
   و خطنیکن
 
 . چکار کنممی دونم با زندگیمن خودم م. رونی بدیی از خونه من بفرمادیلطف کن! نی کشی نشون مو
 

 : زدادی فرتی خان با عصبانبهادر
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 کدوم خونه؟ تو آه ؟ی کنی مرونی خونه بنی ما رو از ا؟ي من آدم شدي براگهیحاال د!  شعوریپسره ب_

   بايندار
 

 یم. در مطبت هم که پلمپ شده. ي بذارمارستانی بي تلفن نذاشتم پاتو توهی با يدید! ی سودا کنناله
  نیمونه ا

 
 ی مکساعتهیجل و پالست رو . دمی به نام خودم خري رو هم حواله التی موبایحت... نی و ماشخونه

 رونی بزمیر
 
 .ی کنیی گدايبر
 

 : را باال بردشی هم صدافرهاد
 
 و از وانهی دی زنری عمر اسکی که غالم حلقه به گوش شماها باشم و نی کنم شرف داره به اییگدا_

 یخودراض
 

 از شتری خواد بینم.  ام رو جمع کنمهی اثاثعی تا من هم سررونی بدییبفرما!  تباه کنهمموی تا زندگبشم
  منتنیا

 
 برام نداره ی ارزشچی که هییزهایمنو از نداشتن چ!  خودتونی هم ارزونزهای چنیهمه ا. دیبذار

  تا. دینترسون
 

 . دمی ملتونی تحودی که به من دادییزهای نشده چشب
 

 . مبل افتادي فرهاد رود،ی اش کوبنهی خان به طرف او آمد و با دست به سبهادر
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 پسر ؟ینی بیداداش م! اگه من نتونم تو رو آدم کنم که کالهم پس معرکه ست!  سر جات پسرنیبش_
  بزرگ

 
 ! دستم باشه سوهان روحم شدهي که عصاکردم

 
 !دی سوهان روح رو از سرتون کم کننیخب شر ا_
 
 . دهی بهت درس می خوره و کی خرفا و حرکات از کجا آب منی دونم همه ایمن م! خفه شو_
 

 :و به اسکند خان کرد ربعد
 
 نی داره که عقل و هوش ای دونم اون چینم!  شدهیابونی هرزه خهی داداش، آقا عاشق ی دونیم_

  احمقو
 
 ! کننهی آسمون به حالش گري که مرغاارمی سرش بییبال.  طرف کور خوندهیول. دهیقاپ
 
 .دی رو وسط نکشي اگهی کس ديپا. ستی مقصر نچکسی خودمه، همی تصمنیا! بسه پدر_
 
 اره؟ی متی سر زندگیی بفهمه که داره چه بالي و نم خوانجاستی نکنه اه؟یچ_
 

 : را باال برد و داد زدشی صدابعد
 
 اون ننه ستیمعلوم ن! ي بته عمل اومدری و نه مادر و از زي که نه پدر دارییتو!  کثافتکهی زنيآها_

  با...هیسلط
 

 و ي بزرگ شدي کدوم خونه اي توستی چند ساله معلوم ننی آورده، اای تو رو به دني اي کثافتکارچه
  هر شب

 
 !سنی داستانا بنوي به دلت بذارم که تویداغ... پول به دماغت خوردهي حاال بو،ي بودکجا
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 .گهیبسه د... کنم بسهیپدر خواهش م_
 
 ی رو به دلت مزی وگرنه داغ همه چ،يفقط تا پنجشنبه وقت دار! شعوری گم پسره بیدارم بهت م_

  اول از! ذارم
 

بعد هم چهار تا . نجای اياری هرزه رو ني من زنهاي براگهی تا درمی گی دم و دستگاه رو ازت منی اهمه
 قلچماق

 
 صورتش بپاشن تا خودش هم رغبت ي هم رودی سطل اسهی کثافتو برسن و نی فرستم حساب ایم

  ينکنه تو
 
 نیپاشو داداش، پاشو از ا.  هستمی من کی دونی و نمیشناختتو هنوز منو ن.  به خودش نگاه کنهنهیآ

  خونه که
 
 !رونی بمی زنه بری گند لجنزارش حال آدمو به هم ميبو
 

 :ستادی خان مقابل فرهاد ااسکند
 
 هم دی بدون سعنویا.  برات دارمی جالبي منم برنامه هايای و پنجشنبه ني دختر منو ببرياگه آبرو_

 مترصده تا
 

 رو هم دنبال گهی ديهایلی خیفتی چاه بيمطمئن باش اگه تو تو. رهی از تو و اون دوتا اراذل بگانتقامشو
  یخودت م

 
 !می گذری خونواده و ثروتمون از بچه هامون هم مي حفظ آبوريما برا. یکشون

 
 . به دنبال بهادر خان از در خارج شدد،ی کوبی را به کف اتاق مشی که عصای در حالبعد
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بارها از کوشه وکنار درباره .  بود، هضم کنددهی را که شنیی توانست حرفهاینم.  مبل افتادي روفرهاد
  ی بي
 

 کی.  حد استنی دانست تا ای نمی بود، ولدهی شنییزهای افراد خانواده اش چهی پدر و بقي هایرحم
  دختر تنها

 
 . توانستند از سر راه بردارند، بدون آن که آب از آب تکان بخوردی را راحت می پناه مثل هستی بو
 
 : در اتاقش را گرفترهی رفت و دستگی سراغ هستبه
 
 که ما با نهیمهم ا. زمی حرفا توجه نکن عزنیتو رو خدا، به خاطر من اصالً به ا.  در رو باز کنیهست_

 .درو باز کن. خرش کنارتم خواد انجام بده، من تا آی مي هم هر کاریهر کس. میهم هست
 
.  سرش گذاشتي را روی تخت افتاد و بالشيفرهاد به اتاقش رفت، رو.  در را باز نکردی هستیول

 .سرش در حال انفجار بود
 شده کی شب و هوا تار8ساعت .  را باز کردشی خورد، چشمهای پنجره مشهی که به شی باراني صدااز

 . بود
 

 . چراغ هم روشن نبودکی ی فرو رفته بود و حتیکیتارخانه در . دی باری بشدت مباران
 

  چندبار در زد و. هنوز در اتاقش بسته بود.  رفتی به سر و صورتش زد، بعد به سراغ هستی شد و آببلند
 

. داخل شد و چراغ را روشن کرد.  در باز بودد،ی در را کشرهیدستگ. دی نشنی جوابی کرد، ولشیصدا
   درچکسیه
 

.  از او نبودي اثری را هم گشت ولاطی داخل حی برگشت، آشپزخانه و اتاقها، حتمهیسراس.  نبوداتاق
  کتش را
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 دوبار دور یکی برد و رونی را بنیماش.  شده بودجیگ.  و بعد دوباره برگشتدی دوابانی و تا سر خدیپوش
  آن منطقه

 
 .افتی را نی هستی گشت ولرا
 

فرهاد با .  بلند شدی زنگ از اتاق هستي را گرفت اما صدای هستلیباشماره مو.  به خانه برگشتفرهاد
  ورود

 
 زنگ ی هنگام، کامنیدر هم.  پولش را هم همراه نبرده استفی کی حتی اتاق متوجه شد که هستبه
 :زد
 
  فرهاد؟يچطور_
 
 ؟یی کجایکام_
 
 . شده؟ من خونه امیچ_
 
 . شمی مونهی خودتو برسون دارم دعیسر_
 
  شده؟یچ_
 
 .دهی لباس گرم هم نپوشی حتنجاست،ی ازشمی گذاشته رفته، همه چیهست_
 
 .امیمن االن م_
 
 فرهاد د،ی خانه او رسي که جلویکام.  رفت و برگشتابانی تا سر خادهی فرهاد دوباره پ،ی کامدنی رستا

  مثل
 

 : شدی کامنیسوار ماش.  شده بوددهی آب کشموش
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 .ستی ازش نياثر. رو گشتممن همه جا .  کني کارهیتو رو خدا _
 
  تا حاال برگشته هتل؟دیشا_
 

 : کرد و گفتی مکثفرهاد
 
 . کردی می من زندگشی پی در کار نبود، هستیهتل_
 

 : به او کردی نگاهیکام
 
  رو نداره؟ی کس،یی آشنا،یدوست_
 
 .چکسیه....چکسیه_
 

 : شروع به شماره گرفتن کردلشی با موبایکام
 
  تنش بود؟یچ_
 
 ؟ی زنی زنگ می سبز، به کي روسرهی با دهیفکر کنم مانتو کرمشو پوش.  دونمینم_
 
 بهت ی چيبرا...منم خوبم خدا رو شکر...قربونت برم نوکرتم... آقا؟ آره خودممي چطوررضا،یسالم عل_

  سر
 

 ندازنی طرفو میالک.  فرسخ دور باشههی شهی همسای و پلي از کالنتردی ام؟ آدم باوونهی مگه دبزنم؟
 ... هچليتو
 
 خانواده سر مسأله ازدواج با ي از دخترایکی نیبب...می مشکل بزرگ دارهی کرده ری بابا بازم کارم گنه

 پدر و



 

@donyayroman 234 

 
نه ...ستی نیمی هم صمچکسی نرفته با ههاینه، خونه فام...رونی دعواش شده، از خونه زده بمادرش

 ،فکر نکنم
 
 ...نامزد هم نداره...نه...ستی اهل مراوده نادیز
 

 . دار به فرهاد کردی معنینگاه
 
 :دی گرفت و پرسی گوشيدستش را رو... یهست...هیاسمش هست... سبزي مانتو کرم با روسرهیآره _
 
 ه؟ی چی هستیلیفرهاد، فام_
 

 : شده بود، گفترهی همانطور که به روبرو خفرهاد
 
 .امجد_
 

 : ترمزي محکم زد رویکام
 
 ؟یچ_
 

 : بدون آن که به او نگاه کند، گفتفرهاد
 
 ! امجدیهست...امجد_
 

 : شد و دوباره صحبتش را ادامه دادرهی به او خیکام
 
  ی هستگه،ی دختر عمومه ده،یاسمش هست.  گفتمیآره م.  از دستم افتادیگوش.  جونرضای علدیببخش_
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.  مونهی خوشگله مثل ملکه میلیدر هر حال خ.  داره به رنگ سبزیی چشماهی خوشگله، یلیخ. امجد
  البته

 
 ي اثرم،ی را گشتی حوالنینه، من و پسر عموم همه ا... کلفت ملکه شدههی بارون مونده شبری که زاالن
  ازش

 
 ...نبود

. سی پسر عمو و خونه اش رو بنولیقربونت شماره موبا... کنداشی نشده پری دادی رو سر جدت تا زتو
  اگه مال من

 
 .قربونت برم، منتظرم... اون زنگ بزن بود، بهاشغال

 
 :دی را قطع کرد وپرستلفن

 
 رون؟ی زده بیفرهاد، ک_
 
 .حتما بعدازظهر بوده.  دونمینم_
 
 :دی کشي بلندآه
 
  سرش اومده باشه من چکار کنم؟یی شم، اگه بالی دارم خفه میکام_
 
حاال .  دمی قول مم،ی کنی مداشی پ؟ي دیچرا ضعف نشون م!  خجالت بکش مرد گندهگه،یبسه د_
  یچ
 

 ؟ی بهش گفتيزی حرفتون شده، چشده؟
 

 : سرش را تکان دادیکام.  کردفی تعری کامي بعدازظهر را براانی جرفرهاد
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  حرفا رو بزنن؟نی اي دخترنی همچهی به ادیچطور دلشون م!  رحمی بي وجدانای بيا_
 

 . هم گذشته بود11ساعت از .  نبودی از هستي به خانه برگشتند اما خبردوباره
 
  باشنش؟ نکنه تصادف کرده باشه؟دهی نکنه دزداد،ی سرش بیی اگه بالم،ی کنداشیاگه نتونم پ_
 
البته اگه .  کننی مداشی زنه، مطمئن باش پی ممی سی به همه جا برضایاالن عل. فرهاد آروم باش_
  يتو
 
 ...ای یخودکش...یعنی...ارهی سر خودش بیی گم نکنه بالی منوی ایفرهاد نترس.  باشهابانیخ
 
 نکنن داشیاگه پ.  هزار تا خطر سر راهشهی بابت راحته ولنی از االمیخ.  متنفرهینه اون از خودکش_
 ؟یچ
 

 . بکنددی و چکار بادی دانست چه بگویاو هم نم.  فقط نگاهش کردیکام
 شده لی به برف تبد کرده بود، حاالدنی که از عصر شروع به باریباران.  شب بودمهی بعد از نکی ساعت

  و همه جا
 
.  نبودی از هستي اثری اطراف را جسجو کرد وليابانهای خگریفرهاد چند بار د.  پوش کرده بوددی سپرا
   پلهيرو
 
 . نشستها
 
 ! کشمی مشی رم خونه شونو به آتیم.  دمی نکنم، دودمان همه شونو به باد مداشیاگه پ_
 
 .یخودتو کشت. فرهاد بسه_
 
 : جواب دادیکام. دندیهر دو به طرف تلفن دو.  زنگ زدی کاملی هنگام، موبانی همدر
 



 

@donyayroman 237 

 حالش رضا،یعل. دمیفهم...ابونیکدوم خ...کجاست؟.  قربونت برميآ...رضای عليخوش خبر_
  قربونت...خوبه؟

 
 .مییایما االن م.  نوکرتم بخدابرم،

 
 بود و با ستادهی ايار در ورود معتمد کنرضایسروان عل.  حرکت کردندي سرعت به طرف کالنتربه

   خوش ویکام
 

 :دی پرسیکام.  کردبش
 
 .کجاست؟ جونمون باال اومد_
 
 . اون اتاقهيتو_
 

با .  بودشی دور شانه هایی نشسته و پتوی صندلي رویهست.  و در را باز کرددی به طرف اتاق دوفرهاد
  باز شدن

 
 .هی گرری او زد زدنی با دی داد و هستهیفرهاد به چهارچوب در تک.  را باز کردشی چشمهادر،
 

 : آنها انداختي به هر دوی وارد اتاق شد و نگاهیکام
 
پدر و .  به همختنی تموم خونواده رم؟ی گردی دنبالت ممی چند ساعته داری دونیم! دهیدختر ورپر_

  مادرت دارن
 

 ونی آقانی اگه اه؟ی ها مال چي قرشمال بازنی اگهید.  نکنی شوهر نکني خوای کننو حاال می مدق
 داتی پرترید
 

 .ي آوردی بودند که معلوم نبود سر از کجا در مکرده
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 : معتمد گفتسروان
 
  ی افتاده بوده که با زور می تا آدم قلچماق عوض3 ریگ.  کردندداشی گشت شمال غرب پيبچه ها_
 

  دی بودن بادهی رسرتریمأمورا د.  شانس آوردهیلیشانس آورده، خ.  بکنننشونی سوار ماشخواستن
 
 بچگانه ي کارانی از اگهیانشاء اهللا د. می کردحتشی نصیالبته کل. می کردی مداشی از ناکجاآباد پگهید

  ینم
 

  پدر و مادر.  ندارهی جور فرار کردن معننی و منطق کارها رو روبراه کرد، الی شه با دلی میوقت. کنه
 

  آقا کامران؟نهی از اریغ.  خوانی آدم رو می و خوشبختیخوب
 
...  انشاءاهللايدی خونواده ما رو خري تونم ازت تشکر کنم؟ تو آبروی ميچه جور!  فهمزیقربون آدم چ_
  هی

 
   منو کهياخالق عمو.  رهیآبرومون م.  اتاق درز نکنهنیتو رو خدا خبر از ا. می جبران کنروز
 
 . شهی نفر بفهمه براش بد مهی که ی دونی م،ی شناسیم
 
 . شهی مبشی ها نصتی موقعنی و متانت، بهترییبای زنی با اي خواهريجا.  راحت باشهالتیخ. نه بابا_
 

  دی کشرونی فرهاد بي دستهاانی را از مشی بازویهست.  را گرفت و او را بلند کردی دست هستفرهاد
 
 : به طرف سروان رفتو
 
 ...دی که دوست داریتو رو خدا، جون هر کس_
 

 : مکث کرد و ادامه دادی شد، کمری سرازشیاشکها



 

@donyayroman 239 

 
  تو رو خدا.  ندارهیبیهر چند سال هم که شد ع.  زندوندی خواد منو بندازی که دلتون میبه هر جرم_
 

 . رو ندارمیی جاچیمن ه.  بمونمنجای من ادیبذار
 

 :فرهاد به طرفش آمد.  کردهی بلند گري صورتش گذاشت و با صداي را روشیدستها
 
 ه؟ی حرفا چنی چت شده؟ ا،یهست_
 

 : گفتیکام
 
 .امی منم االن من،ی ماشيتو ببرش تو.  بارون مونده، مغزش فسفاته شدهری زادی بابا، زیچیه_
 

 : گفتی رو به هستسروان
 
 ی فرسخکی از دیشما نبا. ستی کارها اصالً درست ننیا. دیخانم محترم، قدر خونواده رو بدون_

 يکالنتر
 
 ی راهی سرخ بشن؟ هر مشکلهی از زور گرينجوری ای قشنگنی به ايچشما ستی نفیح. دی بشرد
 

 . شهی درست مزیانشاءاهللا همه چ. داره
 

 . بردرونی را گرفت و با زور او را بی از سروان تشکر کرد و دست هستفرهاد
 

 : گفتی به کامسروان
 
 ! دفعه شانس آوردنی ادیمواظبش باش_
 
 . میری بگمی تونیجلوشونو نم. گهی دوره زمونه هستن دنی اي دخترامیچکار کن.  جونرضای دونم علیم_



 

@donyayroman 240 

 
 ! بودی قانونی متنفره، وگرنه االن سر و کارمون با پزشکی از خودکشیکی نی امی آوردشانس

 
   بچه ها که آوردنشی ملکه ست خنده ام گرفته بود ولنی عی پشت تلفن که گفتیراست. خدا نکنه_
 
 . سرش کم دارهي تاج روهی فقط ی گیراست م.  خوردمکهی واقعاً دمشی و دنجایا

 
 ! بزنندی مثل من بایی حرفا رو مجردانیا.  کنشیجشماتو درو! يآ_
 
 ست؟ی ني خبر؟يتو هنوز مجرد موند_
 
 نی جون برم تا ارضایعل.  ماستقهی خونواده عتنی اهی جور قضهی هم نیا. چرا دائم النامزد شده ام_

  پسر
 

 . بود، برم نجاتش بدمی چقدر از دستش عصبانی دونینم. اوردهی دخل دختره رو ننی نازنيعمو
 
 ! هستندهی به هم شبیلیبرادرشه؟ خ_
 

 : کرد و گفتی مکثیکام
 
  من نمک پرورده.  های نکنیستی رودزبای داشتيتو رو خدا کار.  شمیخب با اجازه ت مرخص م...آره_
 
 . کنمیجبران م.  به خداتم
 . کردی مهی عقب کز کرده بود و آرام گری صندلي روی شد، هستنیش سوار مایکام
 

 : به طرفش برگشتیکام
 
   جهت که نگه شما دو تا نرهنیهم از ا.  سروان اون حرفا رو بزنمي خوام مجبور بودم جلویمغذرت م_
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   بروزيزی چدی خونواده رو دي از اعضایکی جهت که اگه نی و هم از ادی داری دختر چه نسبتنی با اخر
 

 . نده
 

  ی بود ولیفرهاد بشدت عصب.  را به فرهاد دادیکی روشن کرد و گاری دو تا سیکام.  ساکت بودیهست
 

 ، و اضطرابینگران.  نزندی خودش را گرفت که حرفيجلو
 . لحظه آخر به سروان زدی که هستییمخصوصا با حرف ها.  و خشم داده بودتی را به عصبانشیجا

 : گفتی نکرده بودند که هستی را طی مسافتهنوز
 . نگه داریکام-

 : به او انداختی نگاهنی ماشنهی با تعجب از آیکام
 ؟ي داري شده، کاریچ-
 . شمادهی خوام پیم-
 ؟ی پهلو کننهی سي خوای م،ي بارون موندریدست بردار دختر، کم ز-
 .گفتم نگه دار-

 : داد زدتی با عصبانفرهاد
 . خوام صداتو بشنومینم. گهیبسه د-

 : را باال بردشی هم صدایهست
 . روی لعنتنینگه دار ا.  ولم کن بذار برم؟يپس چکارم دار-

 : آرام گفتیی با صدایکام
 ؟ی کنی مي جورنی آروم باش، چرا با خودت ایهست-
 .گفتم نگه دار-

 دیفرهاد دو. پرت کرد رونی به بنی خودش را از ماسیهست.  ترمزي زد رویکام.  را باز کردنی ماشودر
 : بلند کردنیو او را از زم

 .ي کم دردسر درست نکردگه،ی بسه د؟ي بري خوای کجا م؟ی کنی مي جورنیچرا ا-
 :هی گرری زد زیهست
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.  خودتی دست از سر من بردار، برو دنبال زندگ؟ي دنبال من اومدی چيبرا. آره من همش دردسرم-
بذار من هم گورمو گم .  برستیتو رو خدا برو به زندگ. ی محرومی که من کنارتم از همه چیتا وقت
 .کنم

 : داد زدتی با عصبانفرهاد
 ندازه؟ی می که عرب نیی کنن و ببرنت جاداتی چند تا الت و اوباش پي بشه؟ بریکه چ-

 : را بلند کردشی هم صدایهست
 !ل اونجا بوده که مادرم ماییجا.  که پدرت گفتییجا.  هستمقشی که الیی رم جایآره، آره م-

 بلند ي زانو زد و با صدانی زمي رویهست.  زدی گوش هستي دستش را باال برد و محکم توفرهاد
 :دی دست فرهاد را گرفت و او را کنار کشیکام.  کردهیگر
 ؟ی کار رو بکننی اي دی گوشش؟ چه طور به خودت اجازه مي توی زنی میبه چه حق-

 : رفتی به طرف هستبعد
 .می زنی خونه اونجا حرف ممیپاشو بر. ي آب شدسیخ! پاشو دختر خوب-
 : کرد و رو به فرهاد گفتنی او را سوار ماشو
 .ی کنی خرابترش مي داری که اوضاع رو درست کننی ايبه جا. برو سوار شو-
 . کردی مهی هنوز گری هستدندی خانه که رسبه
 تو رو به د،ی پرستی میتو رو به هر ک. و گور کنم برم خودمو گم دیبزار.  خونهنی اي توامیمن نم-

 .فرهاد تو رو به خدا بزار برم. دی که دوست داریجون هر کس
 را نی ماشیکام.  آورد و کشان کشان به داخل خانه بردرونی بنی دستش را گرفت و او را از ماشفرهاد

 . کردی مهی و او فقط گردی کشی داد میفرهاد سر هست. پارك کرد و داخل شد
 ي خوای م؟ی بکني خوای چکار م؟ي بري خوایکجا م.  که هست خرابتر نکنینی منو از ایزندگ-
 کنه؟ اگه قرار بود ولت کنم همون موقع ولت دای پقتی زنن حقی که در موردت میی تا حرف هايبر
م  تنهاي خوایم. ي برام مهم ترزینه حاال که از همه چ.  بهت نداشتمی احساسچی کردم که هیم

 ی م؟ی که به من داشتي عالقه ای معننهی ا؟ي به روز من آوردی چند ساعت چنی ای دونی م؟يبذار
صدبار بهت گفتم، .  کنمی هم خرج نمی پاپسهی کس چی حرف هي بدون برانوی ا؟ی داغونم کنيخوا

 . بس کنگهیحاال د.  ذارمیتنهات نم.  گم تا آخرش واستادمیحاال هم م
 : آن دو قرار گرفتنی بیکام
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پاشو .  گذشتریخدا رو شکر که به خ.  بود، تموم شدی اشتباههی. دی تمومش کنگهی فرهاد، د،یهست-
 بارون ری هم زیچند ساعت. ری دوش بگهی بزن، اصال برو ی آبهی جون، برو سر و صورتت رو یهست
 از ره بازه، معده ام دایی طرفا جانی انمیمنم زنگ بزنم بب. ادی سرت حالت جا مزهی آب بر،يموند

 ی هر مشکليبه قول سروان برا.. می کنی باهم صحبت میپاشو خانم، برگشت.  شهی سوراخ میگرسنگ
 .دی شما هستم، تمومش کنيبا هر دو. گهیپاشو د.  هستی راه حلکی

 .رفت.  بودستادهیبرگشت و به طرف فرهاد که پشت پنجره ا.  راهنیاما ب.  به طرق اتاقش رفتیهست
 : گفتنی غمگیی با صدافرهاد

 ؟یبدون خداحافظ. یی وفای قدر بنی دونستم اینم-
 : با بغض گفتیهست

 . کنمی تونم ازت خداحافظی وقت نمچیمن ه-
 . شدی کامي آن ها باعث جمع شدن اشک در چشمهاهیگر.  به طرفش برگشتفرهاد

 . رفتاطی زد و به حرونی از اتاق بیکام
 . نشستشی روبه رویکام. در سالن تنها نشسته بود. دا کرد بعد فرهاد او را صیقیدقا
 .ي کردی کارو منی ادی نبایهر چه قدر هم که دوستش داشت.  اصال درست نبود؟ي کارو کردنیچرا ا-

 : دوباره گفتیکام.  دادی سکوت کرده بود و جواب نمفرهاد
 هردوتان صدمه ي جورنی کم آروم بشه؟ اهی عموش تا اوضاع شی پشی چند وقت بفرستي خوایم-
 یبا عمو بهادر آشناش م. نجای اادی عموش بیبگ. ی بکنگهی کار دهی ی تونیخوب اصال م. دینی بیم

 ... وارهی تونه بهونه بی ارزه و عمو نمی که سالها خارج بوده حتما سرش به تنش میکس. میکن
 !ستی در کار نییعمو.  بس کنیکام-

 : شدرهی به فرهاد خیکاه
 !؟ی چیعنی-
 ! کسچی ه؟ی فهمیم.  کس رو ندارهچیه.  ندارهیی عموی که هستنی ایعنی-
 ی هستیتو گفت.  شدمجی گیول.  کنمی خواد فضولی دلم نمنیبب. ارمی من سر در نمه؟یمنظورت چ-
 شی پیگفت.  اون اتاقهي تولشیتمام وسا.  تو بودشی پنجای که ایدر صورت.  کنهی می هتل زندگيتو

  از دو سهشی شما بتیمیصم. ستی در کار نیی عموی گیحاال م.  کنهی میندگ زسیعموش در انگل



 

@donyayroman 244 

 دی فرهاد؟ اصال به من بگو چرا باهی چانیجر. ارمی شما دوتا سردر نميمن از کارها. هی معمولیی آشناما
 باشه؟) امجد( مثل ما ی هستلیفام

 : روشن کرد و گفتيگاریس.  دادهی مبل تکی به پشتفرهاد
 به بعد نی خواد از ای و دلم مهی راز من و هستنیا.  کس خبر ندارهچیه.  گمی که برات مییزهایچ-

 !راز تو هم باشه
 . را دود کرده بودندگاری بسته سکی یفرهاد و کام.  از حمام برگشتی هستی وقتتا
 .دی تا خودتون خفه نشدی گرفته؟ الاقل پنجره رو باز کنشی جا آتنیا-

کوچک و . هی از گرشیچشمها.  نگاه کردی آن انداخت و به کامي روي و آلبوم هازی به می نگاهبعد
 . آنها گود افتاده بودری شده و ززیر
 در ياون مثل درخت تناور. چمی من چه قدر بدبختم؟ اگه فرهاد نباشه من هيدیپس تو هم فهم-

.  کنمی اون زندگياجازه داد رشد کنم و پا به پا.  کردياری متل منو یفی ضعچکیپ.  مدتنیتمام ا
 تونم جواب تموم ینم.  کنمغی رو ازش دردی باعث شده نور خورشکمی باري االن ساقه هایول

 ؟ي کردی کارو منی ايتو بود.  خودم بدمی فرهاد رو با خودخواهي هاي ها و فداکاریدگذشتگازخو
 : گفتفرهاد

 ی ازدواج نمدی وقت با مهشچی من هي بدون اگه تو هم نبودنویا. تم بود که خودم گرفیمی تصمنیا-
 .ستیحال و روز خودت هم خوب ن. می بخوریی سه تااری بيزی چهیبرو .  حرفشو نزنگهیحاال د. کردم

 : انداخنه بودنیی که سرش را پای رو کرد به کامبعد
 ست؟ی طور ننیا. ي باره که از قافله جا موندنی اولز؟ی عزي پسرعموی هستي چه فکريتو-
 

 . سرش را بلند کردیکام
 :فرهاد را بغل کرد.خوردی سر مشی گونه هاي رواشک

 بگم،اصال فکرش ی چدونمی،نمي تو واقعا جواهرقه،ی عتياز اون بابا....کتمیکوچ... بخدا،ي مردیلیخ-
بهت ..زتهی چست،همهیاون فقط دوست تو ن.ی دل بکنی از هستیتونی که نميحق دار.کردمیرو هم نم

 . بمونمی نفسم در کنار تو هستنی تا آخردمیقول م
 از آنها در حال خوردن شا م کیهر .تندی شام را چزی درست کرد و پسرها کمک کردند و ممروی نیهست

 .کردی فکر ميگریبه خودش و د
 . برگشتي چاینی سکیبرد و با بعد از تمام شدن شا م، ظرفها را به آشپزخانه . آرام بودیهست
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 : گفتی به کامفرهاد
  خونتون؟ي بريخوای شب نمنصفه

 هی هم که از من نداره،چشمش بهم بخوره ی رو هم باز کردن،دل خوشدان،سگهی راهم نمگهیاالن د-
 هی مینیشیصبح م.خوابمی مبل منی همي نداره من روی اشکالخوره،اگهی درسته مکنهی از پامو مکهیت

 .میکنی میفکر اساس
 : هم نشستندي از صبحانه هر سه رو به روبعد
 . خوبشنهادی پهیفرهاد -
 .کنهی کار نمگهی من که د،مغزي کردي چه فکرنمیبگو بب-
 به خودشون بجنبن شما انی بنای ا؟تای کشور خارجهی دی بریی دو تارمی بگمای دو تا بلط هواپيخوایم-

 دی اولش هم باان،ازی و بعد هم مجبرن کوتاه بکننی مدادیروز داد و ب هم تا چند نایا.دی هم شدریجا گ
 ؟یموافق.يکردی کار رو منیهم
  دارم؟اجی احتزی اگه بخوام برم خارج از کشور،اول از همه به چه چيپسر خوب فکر نکرد-

 :دی را در هم کششی ابروهایکام
 ؟یخوب به چ-
 .پاسپورت-
 ؟ياز اون حرفاست مگه ندار-
 ... مدارك و پاسپورتم رو همون روز اول پدر ازم گرفتي همه یچرا،ول-
 عمه ي صدوقچه ي رو دم حجله کشت همه رو گرفت و برد گذاشت توچاره،گربهی بيا-

 . دارم که حرف ندارهشنهادی پهی.می با شدت عمل بر خورد کندی بانکهیخوب مثل ا......خانم
 . دنبال کارمونمی بهتر ما برهیاگه مثل قبل-
 هم دی نبایعنی.يداری دست بر نمی فرهاد،تو که از هستنیبب.ستی ني بد فکرنینه به خدا ا-

 ....گردهیعمو هم که از حرفش بر نم.زارمی من نمگهی د،حااليبردار
 .... درست، زودتر حرفتو بزننایا-
 و از شهر اخراجت یشی عاق می گرفتشی که در پی روشنیآهان،حاال گوش کن،تو که باألخره با ا-
 ؟يری رو نگهی و حال بقی ها رو نسوزنیخوب چرا دل بعض.يدی موضوع هم به تنت مالنی اهیکنن،پیم
 ؟ي؟چطوری چیعنی-
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 عمو ي خونه دیای زوج خوشبخت مهی ،مثليریگی دست سرکار خانم رو مگم،پنجشنبهیحاال برات م-
 چند نفر غش و ضعف نیاون وقت بب.زدته نامیگی،میکنی مشی که معرفی در به هر کيبهادر و از جلو

  ها روی عوضش دماغ بعضی دادنت،ولشنهادی پنی خاك بر سرت با ایگی االن مدونمیفرهاد م.کننیم
 .ياری ناروا رو هم در مي حرفا و تهمتهانی ای و تالفشهی و دلت خنک میسوزنیم

 . فهمه عمو بهادر و عمو اسکندر دروغ گفتنی بکنه،می نگاه به هستهی ی کسهر
 : معترضانه گفتیهست

 . جون پاشو برو خونتونیکام-
 .ي شودونهی بزنه به سرت،دي باعث شده بدجوری و خستگی خوابیب

 از رونی که برو بزنهی عمو نعره متی وسط جمعای.ستیاز دو حالت خارج ن.هی خوبشنهادیبابا به خدا پ-
 که عمو مجبور دی پاسپورت و مدارکم رو بدی ولرمی باشه میگی همون جا مهشعور،کی خونه پسر بنیا
 . جلوتزهی مدارك رو بري همه شهیم
 و اصل و ی رسم خانوادگی هر چدیگه،آقا،قی کنه مسهی مقادی با مهشنهی رو که ببی عمو هستنکهی اای

 ي و برادی رو دزدی هم قاپ هستدیشا. عروسه خودمهنیا. زدمی خانوادگينصب و پدر و مادر و آبرو
 .ی ،زن عمو فرخنده رو فرستاد مرخصي آخر عمرنی باال زد و ایخودش دست

 
 : بلند شد و گفتیکام. شده بودرهی خی در سکوت به کامفرهاد

االنه که . بهترهیلی خودم گورمو گم کنم خيفکر کنم با پا. ممنونیلی ختیرأی جون،از پذیهست-
 .رونی جانانه پرتم کنه بی اردنگهیا  برهیفرهاد گوشم رو بگ

 : گفتفرهاد
 .ي نزدی بد حرفین،کامیبش-
 ره؟ی خودش بگي رو برای رو؟که عمو،هستیچ-
 بار،با هی هم ونی بار شهیمرگ . و ببرم اون وسطرمی رو بگی که در هستشنهادتی پنی هموونهینه د-

 . با عمل بشهدی بشم شافشونیهر که نتونستم حر
 :حاال نوبت او بود که به فرهاد زل بزند. نشستیکام
 ؟ي فکر کردشی ايزی چرا زود گرفت؟به آبرورم؟توی گفتيزی چهیبابا جون، ما -

 نی به تو زدن اگه اون شبب بروزی که دیی حرفانیا.کننی پول مي سکه هی اون همه آدم تو رو يجلو
 .رهیگی نملتی تحوی کسگهی بزنن،دلیاون همه فام
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 هی رو کنار زدم،دی نشون بدم که اگه مهشخوامی عوضش میذاره،ولی به ما محل نمیواهللا اآلنم کس-
 . صد برابر بهتر از اونو دارمیکس

 .: بلند شدیهست
 . برم به کارم برسمه،منی شما ارثي تو خانواده یوونگیفکر کنم د-

 : دوباره بلند شدیکام
 .ن بده رو به م،خبرشيدی که به توافق رسیبا هست-

 را در آورد شی دستکشهایهست. که در آشپزخانه سرگرم شستن ظرفها بود رفتی به سراغ هستفرهاد
 :و به طرف او برگشت

 نی از بي که داری کنن؟احترامی کم محل؟بهتی بش؟خوارتری بدتر شی که هستینی از ايخوایم-
نه من . محروم کردمزی من با دست خودم تو رو از همه چنکهی ایعنی؟ی چیعنی ی دونیبره؟م

 .ی بشری تحقنی از اشتری به خاطره من بخوامیمن نم. محضهیوونگی دنیا.ستمین
در هر صورت . نباشهیکنی که تو فکر مي هم به اون بددیشا. استهی طرف قضکی ی که گفتیینایا-
 . دارماجیو به کمک تو احت...ستمی حرفم واي روخوامیم
 : زول زدی هستي به چشمهامی بعد مستقو
 ؟یکنیکمک م-

 : انداختنی سرش را پائیهست
 .رمی رو ازت بگی خودم زندگينه،از من نخواه با دستها-
 ؟ی چيدی رو بهم می کارت زندگنیاگه بگم با ا-

 . سکوت کردیهست
 م؟یقول نداد.می تا آخرش با هم باشمیما به هم قول داد-
  کاره؟نی درستترنی ایمطمئن-
 ؟یکنیکمک م.رمی حقم رو بگتونمی بهتر میاگه تو کنارم باش.مطمئنم-
 .امی مي هم که بخواییهر جا.....کنمی مي بخوايهر کار....باشه-

 11 فصل
 . شده بودی چراغاناطی حي درختهاي باغ و روي در ورودسر

 . باز کردی هستي و در را برادی دویکام. بردنگی را به پارکنیفرهاد،ماش
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  تفاوت باشه؟ی و بنهی تو رو ببتونهی می بخدا،کيکه شددختر معر-
 : آهسته گفتفرهاد

 .خودتو گرفتار نکن.افتهی می چه اتفاقستی ن،معلومی دور و بر ما نباشادی بهتره،تو زیکام-
 همه نی انی ملکه رو من تنها بنی نداشته باش در ضمن اي خودم نبود؟پس کارشنهادیمگه پ-

  ام؟وونهیآدمخوار رها کنم؟مگه د
 : ملتمسانه گفتیهست

 .کنمی تو رو خدا بس کن،دارم از ترس سکته میکام-
من و فرهاد هم . برو جلومی و مستقری سرت رو باال بگی واقعي ملکه کی ؟مثلی ترسیچرا م-

 .می هستگاردتیباد
 . شدندرهی خی و فرانک به استقبالشان آمدند و به هستمای و سفرامرز،شبنم

 .ی هستيمعرکه شود-
 .ي شودیی استثنازی چهی-
 . هالمی في تويمثل پرنسسها-
 ؟ي نبودشهی هنر پیتو مطمئن-

 : با ترس گفتفرامرز
 .ادی به دادت برسه،عشقت داره م،خدايوا-

 . لبو شده بودت،مثلیرنگش از شدت عصبان. را کنار زد و جلو آمدهی بقدیمهش
 . بوددهی که پشت آن،کامال باز بود پوشي قرمز بلندراهنیپ

 : به فرهاد انداختینگاه
 .ی کف دستت پسره کثافت عوضزارمی حقت رو م،االنی شرفی بیلیخ-

 : تر کردکی انداخت و خودش را به فرهاد نزددی مهشي به سر تا پای نگاهیهست
  هستن؟ی کشونی ازمیعز-
 : آهسته گفتیکام.دی و به طرف سالن دودی کشیغی جدی،مهشی حرف هستنی ابا
 . دختر،خدا به داد همه برسهي رو روشن کردلهیفت-

 . تراس بودند،جلو آمدندي که روییمهمانها. قطع شدکی موزيصدا
  اغلب مسن ترها ماتیکردند،ولی و فرهاد نگاه می به هستنی ترها با تحسجوان
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 . همهمه از داخل سالن بلند شديصدا. شده بودندرهی مبهوت به آنها خو
 : زدن کردغی و شروع به جستادیو عمه خانم ا مقابل عمو ها،پدرش دیمهش

 د؟ی منو ببري که آبرودیختی برنامها رو رنی اي د،همهیدونستی بود؟شما می کارها چنیمنظورتون از ا-
 : خان گفتبهادر

  جان؟دی شده مهشیچ-
 . آوردندفی خانم تشرهی نشده؟آقا فرهاد با ی چدیبگ-

 . کندی عصبانشتری ادا کرد که بهادر خان رو بيرا مخصوصاً طور)خانم ( ي کلمه
 . به عمه خانم و برادرش کرد و بلند شدی خان نگاهبهادر
 کیبهادر خان همه را کنار زد و نزد. هم به دنبالش به راه افتادندهی خانم و اسکندر خان و بقعمه
 شده رهی خی هست بهرتی با حيآن دو طور. بودمای به پدر و مادر سی هستیفرهاد در حال معرف.شد

 .دند و فرهاد از رفتار آنها متعجب بویکام. سرشان را تکان بدهندتوانستندی نمیبودند که حت
 :دی کشادی خان فربهادر

 
 !فرهاد-

 . بهادر خان باز شديمهمانها کنار رفتند و راه برا.  سالن را فراگرفتسکوت
  شعور؟ی پسره بی کشیخجالت نم ه؟ی چي براهایزی آبرورنی ا؟ي که کردهی چه کار احمقاننیا-

ناگهان از ...  برگشت و یبعد به طرف هست.  را گرفته بودی به دست فرهاد کرد که دست هستینگاه
 ت،ی که به خاطر عصبانشیابروها.  شددی افتاد، رنگش مثل گچ سفتیآن جوش و خروش و عصبان

 از تعجب و ی را به حالتشی جاتی از هم باز شد و عصبانواشی واشی از حد جمع شده بودند، شیب
 ي خفه ايبا صدا.  آمدی اش حبس شده بود و باال نمنهیدهانش باز مانده بود، نفس در س.  دادتریح

 :گقت
 نم؟ی بی دارم می بزرگ چيخدا! هیباور نکردن!  منيخدا-

 : گوش فرهاد گفتری زیکام
  کنه؟ی خودش عقدش مي برانه،ی رو ببینگفتم هست-

 : را گرفتی هستي و بازو خان جلو آمدبهادر
 نیا...  همه سالنی ا؟يتو کجا بود...  شهیباورم نم...  منزیآخ عز... نمی بی میدارم چ!  منيآه خدا-

 ...همه مدت
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 : را بلند کردشی صدابعد
 !سیفرنگ... سیفرنگ-
 : کردی بار بود که عمه خانم را در جمع به اسم صدا منی اوليبرا
 !نجاستیگمشده تو ا... سیفرنگ...  اومدهی کنی ببای بسیفرنگ... نجاستی ای کنی ببایب... سیفرنگ-

آن زن باصالبت که کوچک و بزرگ و .  انداختنی را به زمشی عصای هستدنیبا د.  خانم جلو آمدعمه
 : را بغل کردی زد و هستیغی بردند، جیمرد و زن از او حساب م

من که از ... يتو کجا بود... نور چشمم... زمیر عزدخت... قربونت برم...  منزیآخ عز...  دلمزیآخ عز-
 ... دق کردمتیدور

 . کردهی بلند شروع به گري فشرد، با صدای را در آغوش می همان طور که هستو
 خود را فراموش کرده یی بذله گوهی هم روحی کامیحت.  کردندی به آنها نگاه مرتی با تعجب و حهمه
 ي دست هاانی خودش را از میهست.  مقابلش بودي صحنه انی از اری کرد غی را مزیفکر همه چ. بود

 .دی و به طرف فرهاد دودی کشرونی بسیفرنگ
 :دی را گرفت و او را کنار خود نگه داشت و با تعجب پرسشی بازوفرهاد

 ! چه خبره؟نجای معلومه اه؟ی چانیجر-
 ی هستدنی و با ددندیند، رس که پشت عمه خانم بودنی خان و فرخنده و پرواری وقت اسفندنی همدر

 :بهادر خان رو به آنها کرد و گفت. شروع به ابراز احساسات کردند
...  قشنگمونيبایفر... زمونی عزيبایفر... بایفر... اون برگشته... دییایب... فرخنده... اریاسفند... دییایب-

 !اون برگشته
 :دی زده پرسرتی متعجب و حفرهاد

 . چه خبرهنجای ادی به من هم بگد؟ی زنی حرف می راجع به که؟ی کبایپدر، فر-
 : را از نظر گذراندی هستي به فرهاد کرد و بعد سرتا پاینگاه.  به خودش آمدکدفعهی خان بهادر

خودمون ... ی دونیتو که م...  مردهبایفر...  باشهبای تونه فریاون نم... سیفرنگ...  ممکنهری غنی ایول-
 ! ساله که از اون ماجرا گذشتهنیچند... اون مرده... مشیدید

 : را گرفتی جلو آمد و دست هستسیفرنگ
 ! خود خودشهباست،یبهادر، خود فر-
  کرده باشه؟ریی تغدی همه سال نبانیآخه بعد ا-
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 : بلند گفتي با صدافرهاد
 !ه؟ی منظورتون چه؟ی کبای نه؟ فرای چه خبره نجای ادی گیم-

 : خان به طرف او برگشتبهادر
 !بای عمه تو، عمه فرس،یخواهر فرنگ!  خواهر منبا،یفر-
.  بوددهی بهادر خان را ندهی گریتا به حال کس.  زدهی گرری صورت گرفت و زي را جلوشی دست هاو

 : به فرهاد التماس کردد،ی لرزی که میهست
 . تو رو خدام،ی برنجایاز ا.  فرهادمیتو رو خدا بر-

 : کرد و گفتی هستدهی به رنگ پری نگاهفرهاد
 .هی چانی جرنمیبذار بب. آروم باش-

 : رو به پدر و عمه اش کردبعد
 !می نداريگری از عمه خانم که عمه دریما غ-

 : گرفته گفتیی خانم با صداعمه
 خونواده نی اي تومی وقت نتونستچی که هیدختر سرکش...  ماي خانواده، خواهر کوچولويدختر ته تغار-

 ! ما رو ترك کرد و رفتشی که سال ها پي دخترم،ینگهش دار
 :بهادرخان گفت.  انداختی متعجب به هستی خان جلو آمد و نگاهاسکندر

 ست؟ی نبای تو بگو اون فرست؟ی نبای اون فرنیاسکندر بب-
 : درهم گفتي خان با سگرمه هااسکندر

 ! مردهبای که فردیدیهمه تون د...  مردنکهی و اون مرتبای اون تصادف فريتو...  مردهبای فریول-
 : تر از قبل گفتجی گبهادرخان

 ه؟ی پس کستی نبای اگه فره؟یپس اون ک-
 : بود، لمس کردی در گردن هستشهی را که همي و گردن بنددی کشی به صورت هستی خانم دستعمه

 !؟ي گردنبند رو از کجا آوردنی دلم ازیعز-
 : فرهاد جواب دادی هستي جابه
 . گردنبندهنی با اونه، همی که از گذشته هستيزیتنها چ-

 : خانم سرش را تکان دادعمه
 !بای فريدختر کوچولو... باستی دختر فریهست... یهست
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 . را در آغوش گرفت و زار زدی دوباره هستبعد
 من، زی عزادگاری!  خدا تو رو زنده نگه داشتی من مرده، وليبایمادرت مرده، خواهرکم مرده، فر-
 همه نی ا؟ي همه سال کجا بودنی ا،ي پس تو نمرده بود،ي تو مردمی کردیما فکر م! اهرکم خوادگاری

 يکه رو  قبل از آنی و از حال رفت، ولدی کشیآه!  و من نادون خبر نداشتمي تنها بوديسال تنها
 وسط سالن ده،ی با رنگ پریهست. مجلس به هم خورده بود.  او را گرفتندی فرهاد و کامفتد،ی بنیزم

 را انی که تازه جری بیب.  را سر دادندهی بغلش کردند و گریکی یکی نیفرخنده و پرو.  بودستادهیا
 : را بغل کردی بود، همه را کنار زد و هستدهیشن
. ی رو تنها گذاشتی بی همه سال بنیا! دختر خوشگل من...  دلمزیعز...  عمر منيا...  جان منيا-

 ! منيبایرآخ ف. چشمم به در خشک شد
 و به کتابخانه دی کشرونی بی بیفرهاد او را از بغل ب. دی لرزیتمام تنش م.  را بستشی چشم هایهست

 . گفت اتاق را خلوت کندی کاناپه آنجا خوابانده بودند، برد و به کاميکه عمه خانم را رو
 فرستاد و در را رونی را بهی بقیکام.  سرش بودندي کرد و فرخنده و بهادرخان باالی خانم ناله معمه

 را شی دست های زانو زده و هستیفرهاد کنار هست.  شده بودجیاو هم گ. بست و به کنار فرهاد آمد
 : صورت خود گذاشته بوديرو
 .نمی حالت خوبه؟ دستتو بردار ببزمیعز-

.  داد آب به او داد که با زور فرووانی لکی یکام. رنگ به رو نداشت.  آوردنیی را پاشی دست هایهست
 .در اتاق فقط آن سه نفر بودند و بهادرخان و فرخنده و عمه خانم

 : گفتهی با گرد،ی مالی عمه خانم را مي طور که شانه هانی همفرخنده
 !همون چشم ها و همون موها و همون قد و باال.  نشستهنجای ابایبهادرخان انگار فر-

 : را گرفتی دست هستبهادرخان
 یول. می چقدر دنبالت گشتی بعد از اون تصادف لعنتی دونی نم؟ي چند سال کجا بودنی دلم ازیعز-
 هم گفت که دخترش بایخود فر. دی بودنی ماشي تویی سه تامی دونستیم. می از تو پبدا نکردي اثرچیه

به وجب   وجبم،یروزها به دنبالت بود. می کنداتی پمی نتونستی ولن،ی از ماشرونیرو پرت کرده ب
 ی زندگي چند سال چطورنیا. می نکرددای از تو پي اثرچی هی ولم،ینه و اون اطراف رو گشترودخا

 زم؟ی عزيکرد
 :دی پرسفرهاد
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  نهادی مادمی نکرده؟ من تا ی صحبتبای کس تا حاال راجع به عمه فرچیپدر، چرا ه-
 

 .دمی شنی و نه ازش حرفدمی داونو
 و اونقدر به خاطرش میاونقدر دوستش داشت. ازش زده بشهی حرفمی تلخ،قدغن کردي از اون ماجرابعد

 شتری خاطرات اون روزها باعث رنج بیتداع. فراموش بشهزی همه چمی خواستی که ممیدی کشیسخت
 و بهی غريجلو. و همه کس زدزی پشت پا به همه چنی چننی وثروت فراوان اییبای با زيدختر. شدیم

 گل سر سبد ما بایفر.می بشهی باعث تمسخر بقنی از اشتری بمی خواستینم.میاشنا سرشکسته شد
 نی رفت همچی راه می همه باوقارتر،وقتباتر،ازی کرده همه،از همه ززی خانواده،عزيبچه ته تغار.بود

 رکش متاسفانه سیول. ملکه ست و واقعا هم بودهی کردن ی گرفت که که همه فکر میسرشو باال م
 که اصال به هیاد،بقی نمادتی،ي بودکیتو کوچ.می خونه نگهش داري تومی تونستی لحظه هم نمهی!بود
 ابونای نشست و با سرعت از خی قرمزش می پشت کروکیوقت. بودنرخواری شای بودن ومدهی هم نایدن
 اونقدر. کردنی و نگاهش مستادنی ای و بزرگ مکیزن و مرد و کوچ. بودیی گذشت تماشایم

 خواست ی میهر چ.مبادا که ازمون برنجه.می باهاش مخالفت کنمی خواستی که نممی داشتدوستش
 ...می کردیبراش فراهم م

 : و ادامه داددی کشی خان اهبهادر
 خواهش ی هر چمی گفتی میهر چ. دادیبه حرف ما گوش نم. با اون خلبان اشنا شدنکهی اتا

 بار در مقابلش نیاول يبرا. عاشق اون خلبان شده بوديبدجور. به خرجش نرفتمی کردم،التماسیکرد
 ه از خونمی دادی نمم،اجازهیمحدودش کرد. اجازه نداره با اون خلبان ازدواج کنهمی گفتم،بهشیستادیا

بعد ناگهان ... کرد،قهر کرد و ادیداد وفر.می اجازه تلفن کردن رو هم ازش گرفته بودیحت.خارج بشه
 ماجرا تموم شده و میفکر کرد.میفت گی که ما درست مدهی برده وفهمیگفت به اشتباهش پ.ساکتش د

  بره شمالي خواد چند روزی روز چمدونش رو بست و گفت مکی گذشت که یمدت!سر عقل اومده
 رو جمع کرد و با لشیوسا. رو با خودش ببره قبول نکردی بی کرد که اون الاقل بي هر کارسیفرنگ.

 ... کردیهمه خداحافظ
فرهاد اهسته به . ناله عمه خانم باعث شد بهادر خان حرفش را قطع کند و به طرف او بروديصدا
 : گفتیهست
 که به هی ي و چون فوت کرده چند هفته اي بودسی عموت در انگلشی باشه تو تا حاال پادتی یهست

 .ی و در هتل هستي اومدرانیا
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 :ت به او گفي کامال اهسته اي کرد و با صدای رو به کامبعد
 .ادی مشی پی چمینی ببمی صبر کندیبا.ری بگدهی کردم نشنفی رو که برات تعرییزهای هم چتو

 نهیعمه خانم محکم او را به س. عمه خانم بردشی را گرفت و پی خان جلو امد و دست هستبهادر
 :فشرد

 ...ي دی منو ميبای فري دلم،تو بوزی عزاخ
 خانواده نی بود با فرهاد و ادهی که فهمیاز موقع. بغض کرده بودیهست. شدي جارشی دوباره اشکهاو

فرهاد به طرف او رفت . شده بوددی سفدی زد و رنگش سفی نمی حرفچیه. است شوکه شده بودلیفام
 مهع. کردهی بلند شروع به گري و با صدادی که تازه به خود امده بود بغضش ترکیهست. زدشیوصدا

 : گفتیکام.ردند کی مهیخانم و فرخنده هم گر
  شد؟ی عمو،بعدش چخب

 : خان قطرات اشک را از گونه اش زدود و زمزمه کردبهادر
 ...ییبایچه اسم ز...یهست...یهست

 : و ادامه داددی کشیاه
با همون .چند ماه بعد تماس گرفت و گفت فرانسه است.شمال هم نرفته بود.ي نکرددای رو پبای فرگهید

 می کرد که اگه با ازدواجش موافقت نکندی ما رو تهدبایفر! راد فررجیا. بودرجیاسم اون مرده ا.خلبانه
 خونواده ي تودی باسر و پم،دختری که تالن داری رسمنیهم.میما مخالف بود. کنهیبدون اجازه ازدواج م

 یم،ولی خبر دادسی پلم،بهی کرددیم،تهدیالتماس کرد. همطراز ما باشهکهی الاقل با کسایازدواج کنند 
 ی جاش رو عوض مکباریهر چند وقت . دراوردشی که از فراسه به المان رفته ،بعد سر از اتردیر رسخب

 شد ی میحدود چهار پنج سال.رشون کردندی روز از فرودگاه تماس گرفتند که دستگهی نکهیتا ا...کرد 
پسره .می شدی نمفشیحر. ها شده بودوونهیمثل د.می گرفتلشی و تحومیرفت.که از خونه فرار کرده بود

 هجده روز می فقط تونستی بفهمه ولی کسمینذاشت. خونهنی اي تومی رو اوردبای زندان و فرمیرو اندخت
 . دادي سر نگهبان،اون پسره رو هم از بازداشتگاه فرارتندوباره فرار کرد وبا کاله گذاش.مینگهش دار

 : خان رو به فرهاد کرد و ادامه دادبهادر
 ماه تو رو همراه مادرت و فرامرز کی انه،حدودی ادتهی دونم ینم.ازده سالت بود اون موقع حدود ده دوتو

 ازشون ي خبرگهید. از موضوع با خبر بشهی خواستم کسینم.همون موقع ها بود.رازیفرستادم ش
 اون از یچهار پنج سال. که خودش اونو بزرگ کرده بودسی فرنگم،مخصوصای داغون بودم،همهینداشت
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 هی کنه و ی می زندگرجی شمال با اي از شهرهایکی ي نفر خبر داد اون توهی نکهی تا امیخبر نداشت
 برش می که خواستیزمان.ربودی دی ولمی باز باهاش ارتباط برقرار کنمی خوستیم.دختر کوچولو هم داره

 . خبر تصادفش رو به ما دادنمیگردون
 : را پاك کردشی اشکهای خان با دستمالبهادر

 می و فرخنده و اسکندر رفتسیبا فرنگ. اورده بودنش،هنوز زنده بودرونی سوخته بنیماش از اون یوقت
 نمونده بود،فقط ی باقیچی شبرنگش هي و موهابای و اندام زنیریاز اون صورت ش.مارستانیب

التماس کرد که دختر کوچولوشو ...دستامو گرفت والتماس کرد!ادمهیهنوز برق چشماش !چشماش
 گفت یم.رونی باز کرده و اون بچه رو انداخته بنوی لحظه در ماشنیت در اخر گفیم...بدم نجات

 دست ي دستش توهی دست من بود و ي دستش توهی!نی نجات بدن،دخترکموی نجات بدزمویعز
 ! که تموم کردسیفرنگ

 توانستند می هم نیحاال فرهاد و کام. کردهی بلند گري گذاشت و با صداشی چشمهاي را رودستش
 ی کرد و ارام اشک می به بهادر خانن گاه مری مات و متحیهست.رندی را بگشانی اشکهايجلو

 شده دهی کشری به تصوشی ارزو داشت در مورد ان بداند حاال براشهی که هميگذشته ا.ختیر
 ! گذشته بودندزی که به خاطر عشقاشن از همه چیو شوهر عاشق رزنیتصو!بود

 : نگاه کردیرداشت و به هست صورتش بي خان دستش را از روبهادر
 دی کردن دخترش هم ناامدای از پیوقت.کی نزدیلی خلیچند فام. هم مختصر بودي مراسم خاکسپاریحت
 روز نی چند؟ماي کرددای نجات پيدخترم تو چه جور!می نزنبای از فری حرفگهی دمی گذاشتم،قراریشد

 رده تو رو پرت کبای فری گفت احتماال وقتسیپل.می نکرددای از تو پي اثری ولمیمنطقه رو گشت
 ! رو بردهکتی رودخونه و اب،جسم کوچي تويرون،افتادیب

 يفرهاد به جا. را بسته بودشی راه گلويزی توانست حرف بزند،چیاصال نم.ستی را شی چشمهایهست
 :او جواب داد

 !پا شکسته.  و دست وی کردن،کنار رودخونه،زخمداشی پیی زن و مرد روستاکی
 شیچند وقت پ. که بهش وارد شده بود،حوادث قبل از تصادف رو فراموش کرده بودی خاطر شوکبه

 با اون سی نگليتا پارسال که عموش زنده بود تو.  بره ی کنه و با خودش می مداشیهم عموش پ
 هم با  اوقاتشتری تنها بود بیلی که خنیبه خاطر ا.می با هم اشنا شدیچند ماه قبل اتفاق. کردی میزندگ
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 رو اونجا ی کسگهیچون بعد از فوت عموش د.ادی کردم که اون هم ببشی ترغرانی اومدم ایوقت.میبود
 .نداشت

  کنه؟ی می زندگی کشی پاالن
 که از گذشته يزیتنها چ. کنهی می هتل زندگي تونجاستی چند وقته که انیا. رو ندارهی کسنجایا

 . گردنش بودهي توادی مادشی که ی گردنبنده که از موقعنیبراش مونده هم
 : گفتختی ری شده بود و اشک مرهی خی مدت به هستنی خانم که در تمام اعمه

 ...ناهاشیا...دمی خودم خري هم برایکی. دوستش داشتیلیخ.بای فريبرا.دمی براش خرخودم
 : را دراوردی مانند گردنبند هستي لباسش گردنبندری دست برد از زو

 ي بزرگ شکرت ، خداي خدايا. تو رو به مارسوندي دست روزگار چطورشهیباورم نم! دلمزی عزاخ
 !ی بزرگیلیمن،خ

 :دی کشي اه بلندیکام
 دختر ی که هستمی رسی مجهی نتنی اهی ي هندي و پرماجراکی دراماتاری بسلمی فکی دنی بعد از دپس

  شمیی من پسردایعنیعمه ماست 
 
 : محکم به پشت فرهاد زدو
خب بابا همون روز اول . دمی کشدهی ورپرنی همه دردسر از دست تو و انیا!فرهاد،خاك بر سرت کنن -
 ی که مهمونیعمو بهادر در همون شب. میدی شنی نمراهی همه فحش و بد و بنی و انجای اشی آوردیم

 ونه؟ادتی شد،ی استخر غرق مي شازده فرار کرد و برق رفت و اون مهندسه داشت تونی و ادیگرفت
 : خان سرش را تکان دادبهادر

 آوردن ي آقا هم برانی شد و عجله ای فرما مفی تشرسی سرکار خانم داشت از انگلنیاون شب ا -
 و دییای که بمی کنی مي با هم بازی موشکمی قاهی میخالصه از اون روز ما دار.  از فرودگاه بود شونیا

 !دینیبب
 : را پاك کرد و گفتشی اشکهافرخنده

 ه،شمای زنه مربوط به مساله خاصی که ازش سر میی رفتارهانیا گفتم پسرِ من عاقل و باشعوره،اآق -
 .دیباور نکرد

 : و فرهاد نگاه کردی و از پشت پرده اشک به هستدی خان خندبهادر
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 چند وقته چقدر من و عمه نیا! بود که فرهاد زده بود به سرشونی دختر گلمون درمنی ايپس پا -
 تا من ی گفتی و راستش رو مي اومدی از روز اول م،خبي شدتی هم اذ،خودتي کردتیات رو اذ

 ی که بهت زدم معذرت مییاز حرفها.  کردمتتیچقدر به تو بد کردم و اذ.  شرمنده نباشمنقدریاالن ا
 .خوام

 :دیفرهاد خند
 یو با اردنگ ما ري هر دومی کردیفکر م. نجای اارمی رو امشب بی بود که هستی کامشنهادی پنیا -
 !مییای از آب دربلی بود که فامنی ادی رسی که به ذهنمون هم نميزی چد،تنهای کنی مرونیب

 : گونه اش را پاك کردي روي گذاشت و اشک های چانه هستری دستش را زبعد
 ی پدر و مادرت کی که بدوننیا. يدی رسی آرزوش رو داشتشهی که هميزیبه چ. بسههی گرگهید -

.  تو رو رها کردن،در واقع مجبور شدن رهات بکنن،وگرنه عاشقانه دوستت داشتنی چيبودن و برا
 رو ا اونی تونی که نمي کرددای پلی اونقدر فام؟حاالي کردی خانواده رو مهی داشتن ي روزشهی همادتهی

 !يبشمر
 : را در آغوش گرفت و گفتی خانم هستعمه

 خونه نی اي توگی زندبا،یبعد از رفتن فر.  مادیام.  ما بودزی که عزی هستی کسيادگاریتو ! دلمزیعز -
فرهادم،تو امشب،منو زنده . باستیاما امشب دوباره همه جا پر نور و ز. دی خونه پر کشنی از ادیشا. مرد 
 بگو که ي خوای می چر بدم،هی بهت مژدگانی حاال بگو چنیهم. ي کردن دادی زندگدی ام،بهميکرد

 . دمیبدون درنگ بهت م
 :دی بلند خندي با صدایکام
 براش از صد تا نید،ای نزندی پهشدی با مهشی مروسی از عروسیحرف.  خوادی پول و کادو نمنیبابا ا -

 !کادو بهتره
 :بهادر خان بلند شد. دندی خندهمه

 ! شديزی آبرو ری رفت،حسابادمیپاك . برم بهشون برسم! شدن؟ی مهمونا چیراست! دادی داد بيا -
 ی با حالتدیمهش.  وارد شدنددی و سعزی و روح انگدی آمدن بهادرخان،مهشرونی محض باز شدن در و ببه

 : گفتیعصب
 د؟ی کنی مي من بازي من؟چرا با آبروي شد؟نامزدی چی شد؟برنامه مهمونیپس چ -

 : خان او را به آرامش دعوت کردبهادر
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 ز،تویروح انگ!بایتر عمه توئه،دختر عمه فر دخنی انی اومده،ببشی پي جان،فعال موضوع مهمتردیمهش -
 .ی بدوندیکه با
 : جلو آمدزی انگروح

 ! نشستهنجای ابای خودِ فرباست،انگاری فرهیچقدر شب! منيخدا -
 : گفتی نگاه کرد و با بدزبانی به هستظی با غدیمهش

 چکاره فرهاده؟چرا با نی که من با دخترش آشنا بشم؟اهی اصال کبای داره؟عمه فریبه من چه ربط -
اصال هم به ! باشي خوای میحاال تو هر ک... نامزد منه خانمزم؟فرهادیاون اومده؟چرا بهش گفت عز

 ! ندارهی فرقچی هم هست،برامیمن مربوط ن
 یلی را بدهد،عمه خانم از جا بلند شد و جلو آمد و سدی جواب مهشی از آنکه کسقبل

 : خوابانددی در گوش مهشیمحکم
 ی به هستي ای احترامی اهانت و بنی کوچکتریاگه بدونم کس! هیچه تو چه بق! اخرت باشه دفعه -

از جلو ! به بعد دختر خود مننی دختر خواهر ناکام منه و از ایهست.  کنمی مرونشی خونه بنیبکنه از ا
 ! شعوری بتی تربیچشمم دور شو دختره ب

 لنگان لنگان جلو آمد دیسع. رفترونیبه دنبال او ب مادرش هم دوی دورونی از کتابخانه بهی با گردیمهش
 : کردمی تعظی هستيو جلو

 اونم منم عمه خانم دی نوکر دارهیشما !  شمایی هستم پسر دادیبنده سع!انیبای زيبایسالم بر ز-
 ! راحت باشه من خودم مواضبشون هستمالتونی و خدی رو به من بسپارشونیا

 قرار گرفت و با دی و سعی هستانی می نشان دهند کامی فرهاد عکس العملای عمه خانم نکهی از اقبل
 :تمسخر گفت

 وگرنه اون ری رو قلم بگیکی نیدور ا!ستی به شما نیاجی نوکر و کلفت دارن احتی به اندازه کافشونیا-
 . شکنمی سالمت رو هم خودم ميدست و پا

 وسط خودتو نیا.  تونن جواب بدنی مشونی داره؟ ای تو چه ربط؟بهی کنی که دخالت ميتو چکاره ا-
 . نکنیقاط

 : رفتدی به طرف سعفرهاد
 لی فاميحدت رو بفهم و دور دخترها.ی کنی دراز ممتی از گلادتری پاتو زيدار!زی عزی پسر دائنیبب-

 !ریرو قلم بگ
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 :ستادی او انهی به سنهی سدیسع
 ! جناب دکتر؟ي تو هم زبون در آورد؟ی کنیچکار م "مثال... ا-

 : کرددی خانم رو به سععمه
 .دی ات اعصاب برا من نذاشتتهی خدا برو خونه تون امشب تو و اون خواهر عفري محض رضادیسع-

 : با همان لحن چندش آور گفتسعد
 رفتارها رو داشته نیا. دی کنی معی خانم خوشگل خوب منو ضانی اي چرا؟ جلوگهیعمه خانم شما د-

 !  مونه های دستتون مي خانم خوشگله رونی ادیباش
 :گفت, را گرفته بودی خانم که دست هستعمه

 رد دیو همان طور که از مقابل سع.  رو ندارمیکیاصال حوصله بحث با تو . خوام رد بشمیبرو کنار م-
 : گفتی شد به هستیم
 . رو باهات آشنا کنملی فامهی خوام بقیم,زمی عزایب-

 :زد و گفت, کردی را بدرقه می هستزشی هي که با چشمهادی محکم به پشت سعیکام
 . گورت رو گم کن؟زودتري زل زدی به چياوهو-
  بچه پررو؟ی گی میچ-
  بچه پررو؟ی گیبه من م-
 : را گرفت و او را به طرف در هل داددی سعيفرهاد بازو, را گرفتدی سعقهیو
من ,ی کنی بند میدفعه آخرت هم باشه که به هست, هم دنبال شر نگردنقدریا,  کارتی برو پدیسع-
 . اداها رو ندارمنی حوصله ایکی

 : رفت گفترونی که از در بدیسع
 .رمی تا حال همه تون رو بگدی منتظر باشیول, رمیباشه م-

 : صورتش رو جمع کرد و گفتیکام
 ! مزخرفیگمشو عوض-
 : را گرفتشی برداشت که فرهاد جلوزی به طرف او خو
 !!نی خطرناکي آدمانایا. سر به سرش نذار. بهشي پری مینی بی پسره رو منیهر دفعه ا,یبه کام-
 مادر فوالد زده اش وی انگار اکوان دنمی بی اش رو که متهی و خواهر عفری عوضنی ای دونیآخه نم-

 ! شه بزنم تو چک و چونه شونی دستام مشت ماری اختیب!  امدهیرو د
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 ی داد که هستی محی همه توضي را گرفته بود و برای هستي بود و بازوستادهی خانم وسط سالن اعمه
 و فرانک مایاز همه خوشحالتر شبنم و س. کردندی ميهمه هلهله و شاد. باستیدختر خواهرش فر

 . دانست فرهاد عاشق اوستیکه م "مخصوصا.  رفتی میفرخنده مرتب قربان صدقه هست.بودند
 تفاوت که نیبا ا.  او نیم عمه خانم طبق معمول در صدر قرار داشت و سه برادر در طرف شازی مسر

 زی مي بچه ها در انتهاهی و فرهاد و بقیکام.  کنار عمه خانم گذاشته بودندی هستي برای صندلکی
درست   شد که او نتواندی باعث منی کردند و همیهمه چشمها او را نگاه م. معذب بودیهست.بودند
از .  خارج نشده بودهیهنوز از شوك اول, رفتی نمنیی پايزی هم چشیالبته از گلو. ش را بخوردشام
 خواست کنار فرهاد یدلش م. خوردی انداخت و حسرت می به جمع شلوغ بچه ها نگاه مزی ميباال

 ی نگاه ماو  گشت و با محبت و عالقه بهی بار بر مکی قهیعمه خانم عمه خانم هر چند دق.نشسته بود
 .کرد

 : او زدي آهسته به پهلویکام. دی دی را در چهره اش می داشت و نگرانی به هستی هم چشمفرهد
 ! و جرمله دوره اش کردنددیزی شمر و ینی بینم! رسهی دستت بهش نمگهید-

 :دی کوبی کامي به پازی مری از زفرامز
 ه؟یلقب پدر خودت چ-
 یلی اون خیول, جلو و خودشونو کشتندنیمه پر هيدیند!  لقبش مثل همهیاون طفلک لقب دار و ب-

 ! ماههیلیقربونش برم خ.بعد هم رفت سرجاش نشست)) حالت خوبه دخترم؟:(( گفتیمعمول
 مثل تو در ي پسري دونم از اون پدره چطورینم. آسموني توامی مایبه ماه گفته در ن!"آره واقعا-

 !اومده
 .......  و خوشگل و خوش مشرب و بامزه وپیمگه من چمه؟خوش ت... ا-

 : آنها رو به خود آوردزی مي بهادر خان از بااليصدا
 کامران ساکت باش و شامت رو د؟ی ساکت باشدی شام بازی که سر مدی دونیاونجا چه خبره؟هنوز نم-

 .بخور
 : جواب دادیکام
 نن؟ی بی نشستن چرا همه فقط منو منجای کرور آدم اهی, بابايا-
 !یی تو سر دسته خرابکارانکهی خاطرابه-
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 و هی و اسمش چهی و عموت کي کرد که تا حاال کجا بودچی را سوال پی خان دو سه بار هستاسکندر
 ی حرف را عوض می کامای داد ی فرهاد جواب مای که ي داریلی چه فامگهیخونه اش کجاست و د

 : گفتیباالخره کام,کرد
 که بعد از نیا.  شوك اول موندهي طفلک هنوز تو؟ي رو استنطاق کردچارهیدختر ب,عمو اسکندر-

 چند روز بگذره و حالش هی دیبذار....  شدهیی و دختر دایی و پسر دایی صاحب خاله و داکدفعهیسالها 
 !دی بعد محاکمه اش کنادیجا ب

لس را ترك مج, وقت بودنری به بهانه دقهی به او رفت و بعد از چند دقي خان چشم غره ااسکندر
 : گفتیعمه خانم به هست.کرد
از امشب . دست بزنهلشی به وساینذاشتم کس, اتاق مادرت مثل روز اولش دست نخورده موندهزمیعز

 . تا نشونت بدممی برایب.اون اتاق توئه
 : دست زد و گفتی با ذوق زدگفرانک

 خواد اونجا رو یست دلم مسالها.شهیامشب باز م, بسته بودشهیباالخره در اون اتاق که هم,آخ جون -
 .نمیبب

 : گفتفرهاد
 ارمشی ملشیفردا خودم با وسا, امشب به هتل برهدیاجازه بد.  هتلهي توی هستلیعمه جان وسا-
 .نجایا

 و با ارهی فرستم لوازمش رو بیاالن عباس رو م. نداره بره هتلی خودش خونه داره لزومیوقت,نه -
 . حساب کنههیهتل تسو

 : هول شد و گفتیکام
 رم و تموم یمن خودم صبح اول وقت م,لهی هتل هم تعطيحسابدار, وقته ریاالن که د,عمه خانم-

 .نجای اارمی چمدون براش مي ذارم توی رو ملشیوسا
 ؟ی دخالت کني هر کاري توشهی همدی ؟بای گی میتو چ-
 به ی و بهشون دست زدن چه حالدنی خانم و لوازمشو دهی اتاق يرفتن تو, عمه خانمی دونیآخ نم-

 ! دهیآدم م
 اون کتابات ي که همه اش سرت تونی اي به جااریاسفند.ي ندارتی ذره تربهیکه  "واقعا,گهیبسه د-

 ! اتاق تنها بمونمهی ترسم باهاش تو ی من هم مواشی واشی.  کنتی ذره پسرت رو تربهیباشه 
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 : خندهری زد زیکام
 ! ساله اموننیاونم به خاطر رفاقت چند. نداشته باشمي به شما کاردمیعمه خانم قول م-

 : را گرفتی هستي و بازودی خانم هم خندعمه
 .ری بخیشب همگ,می پسره رو بشنونی الطائالت ادی بامیستیتا صبح با. زمی عزمی برایب-
بش تند شده ضربان قل. پله ها انداختي به باالی و نگاهستادی ایهست,دندی پله ها که رسي جلوبه

 حال یعمه خانم که متوجه دگرگون.مشهود بود " در صورتش کامالینگران.به طرف فرهاد برگشت.بود
 :گفت,او شده بود

 .زمی باال عزمی برای دخترم؟بيستادیپس چرا ا-
 ي که سکندرردیخواست نرده را پلکان را بگ. شودی کرد راه پله از او دور و دورتر می احساس میهست
 :خودش را به او رساند,فرهاد با دو قدم .خورد

 ست؟یحالت خوب ن-
 :دی پرسیعمه خانم با نگران,  بوددهی بشدت پری هسترنگ

 ده؟ی قدر رنگش پرنیچرا ا,فرهاد.دیاری آب قند بوانی لهی دخترم؟ی ناراحتی شده؟ از چیچ-
 . عمه جانستی نيزیچ-

 :دی آب قند به او داد و آرام پرسیکم.د مبل نشاني را گرفت و او را روی هستي بازوبعد
 ؟ی ناراحتی ؟از چی شده هستیچ-

 . خشک خشک بودشی سبزش جمع شده و لبهاي چشمهاياشک تو. سرش را بلند کردیهست
 . بمونمنجای خوام اینم,می برنجایاز ا-
 نویمگه ا.ي خونواده بزرگ شدهی که صاحب ی خوشحال باشدیبا, دلم همه تو رو دوست دارنزیعز-
 ؟ی خواستینم
 ی باال نمنیمن ا. تو باشمشی خوام پیم, اتاق خودمي خوام برم تویم. خوامی نمگهیاالن د.نه-
 ...من...من.رم

 : آرام گفتییفرهاد با صدا. کرده بودبغض
 . اشکال ندارهی کنهی گري خوایاگه م-

 : سرش را تکان داد و فرهاد دوباره گفتیهست
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 درست زیهمه چ<آروم باش ,ي کرددای پی که خونه و خونواده خوبیاش خوشحال بدیتو با,زمی عزنیبب-
 . کنمیخواهش م,به خاطر من. شهیم

 :دی خانم پرسعمه
 ه؟ی چانی شده؟جریفرهاد چ-
 . نگرانهیفقط کم, عمه جانستی نيزیچ-

 : را گرفتی هستي جلو آمد و بازوفرخنده
 فکر کن مادر خونده ات ی ولرمی مادرت رو بگي تونم جای نم؟منی هستینگران چ,پاشو دخترم-

 ازی لباس راحت نهیبه "حتما, باالمی جون رو ببری هستایفرانک ب. به من بگوي الزم داریهر چ.هستم
 .داره

عمه خانم هم به . او را از پله ها باال بردندي را گرفت و دو نفری هستگری دي جلو امد و بازوفرانک
 شیفرهاد با چشمها. به فرهاد نگاه کردشی شانه هاي و از روستادی ایوسط پله ها هست.دنبالشان رفت

 . با آنها بروددیبه او اشاره کرد که با
 : لب گفتریز< بودستادهی که کنار فرهاد ایکام
 ي اتاق واي ترسم باهاش برم توی مییمنم تنها,البته عمه خانم ترسناك هم هست. ترسهیطفلک م-

 !چارهی بیبه حال هست
 : نثار او کردی محکمیپس گردن, خان بهادر

 !يخوش اومد,ری تمام شد آقا پسر؟شب بختیسخنران-
 !یچه بدرقه جالب.رمیم,چشم بابا--
 : فرهاد را گرفت و گفتي بازوبعد
 ! کاله موندیسر من و تو ب, پسر عمو جانمی برایب-
 

 : متفکرانه گفتفرهاد
 يزی جمع نتونستم چيمتاسفانه جلو.  فتهی بنی زمي کردم هر آن ممکنه روی ، احساس می کامنگرانم

 .  بهشون بر بخورهدمیعنوان کنم ترس
 د؟ی گفتی به هم مدی داشتیچ-
 . بره باالدی ترسی میهست-
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 شده و از همه مهمتر بی و غربی عجي با آدمهايدی صاحب خونواده جدکدفعهی.  هم ندارهيریتقص-
 برنامه جون سالم به در نی از ایی که دوتانیهم.  شه کرد ی نمي اگهیکار د.  شه ی از تو دور منکهیا

از .  باشه  دختر عمه اتی بود که هستنی ادی رسی که به عقلت هم نميزیچ.  خدا رو شکر کن دیبرد
 یول.  آشنا بود یلیصورتش ، بخصوص چشماش خ.  دمشی گفت قبال دی به من می حسهیروز اول 

تو هم .  دیخدا رو شکر که به حقش رس.  خوشحالم یلی حال خدر هر.  ينجوری کردم ای فکر نمگهید
 طشیمح  مثل عمه خانم ، بهیکی شه ی از فردا اونم منجاستیاون روز اولشه که ا. نگران نباش 

 . کنهیعادت م
 . ادی مشی پی چمینی ببدی دونم باینم-
 لشی و وساامیمن صبح اول وقت م.  چمدونشي رو جمع کن بذار توی هستلیفعال برو خونه و وسا-

 !ومدهی در نهی کلفت رو نفرستاده و گند قضلی عباس سبنی تا عمه خانم انجای اارمیرو م
 :  و نگاهش را به دور دستها دوختستادی افرهاد

سرنوشت چه .  دونستم که دختر عممه ی من بود و نمشی پی همه مدت هستنی شه ای باورم نمیکام
 دای رو پی کنم اگه اون شب هستی اوقات فکر میگاه. چه طور ما رو به هم رسوند . اره  دییهایباز

  شد؟ی می من چی حتاینکرده بودم سرنوشت اون و 
 : گفتیکام
 چه ریگ!  بی و غربی سرنوشت عجنی داشته باشم با ايگری کردم عمه دی وقت فکر نمچی همنم

 ی خونواده روشن منی از ادی جدزی چهی گذره چشممون به یهر روز که م.  می افتادي اقهیخونواده عت
 شی پی فردا چمینی تا ببمی بخوابمی هستن؟بری کگهی دنایا.  سال خواهرشون رو پنهون کنن یس! شه

 .ادیم
*** 

 از آن استفاده نکرده بود ی بردند که سالها کسی را به اتاقی و فرانک به همراه عمه خانم ، هستفرخنده
 که ی بی از عمه خانم و بری قفل بود، غشهینداشت به آن اتاق برود و در واقع در آن هم اجازه یکس. 

 با ورود به اتاق یهست.  عمه خانم در را باز کرد.  رفتند ی کردن به آنجا مزی و تمی سرکشي برایگاه
لرزش بدنش فرخنده و فرانک .  دی لرزاری اختی بود ، بانی خنک در جریمیاحساس سرما کرد، انگار نس

.  شدی بلند که رو به استخر باز مي بود با پنجره ایاتاق بزرگ.  بودند متوجه ساخت نشیرا که در طرف
 بودند، ی اتاق به رنگ صورتناتی تمام تزئبایتقر.  ی صورتی توالت و کمد چوبزی با میتختخواب بزرگ
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 کرده بودند؛ با ی را نقاشیانگار صورت هست.  بود وارید ي روبای از فریتابلو بزرگ نقاش.  پرده ها یحت
 .  بودشانی و دهان کوچک ، تنها تفاوت در لباسهاینیهمان چشمها و همان ب

 : دی کشی خانم آهعمه
هر موقع .  دی تابلو رو کشنی نقاش ماهر اهی ما بود شی که پي آخريروزها!  منيبای مادرته فراون

 .  زنمی حرف مرشی و با تصوامی شه میدلم تنگ م
.  خودش بودهی گفتند ، چقدر شبیراست م!  بود ی شکلنیپس مادرش ا.  مقابل تابلو قرار گرفت یهست

 افتاده بود ی خواست بداند چه اتفاقی دلش مشهیهم.  ندی مادرش را ببری تصوي کرد روزیاصال باور نم
 قلبش يرو عمه خانم دستش رابه طرف آن سه برگشت ، . که او از پدر و مادرش دور مانده بود 

عمه خانم جلو آمد، .  آن دو قرار داشت نی بي انهی بود ، انگار آئستادهی تابلو اي روبرویهست. گذاشت 
 :دی را بغل کرد و بوسیهست

 با ارزش زی چهی دلم به ياقال آخر عمر.  رو دادمیهای و زارهیخدا جواب گر.  چقدر خوشحالم ی دونینم
 .  زمی عزي خونه آوردنی رو به ایتو زندگ. خوش شد 

 : پنجره رفتي ساکت بود فرانک جلویهست
 رو که ی پنجره واسته و کساننی ده آدم پشت ایجون م.  داره ي چه منظره انجای انی ببای جان بیهست

 ! بزنهدی پرن ، دی استخر ميتو
 :  تختي رودی پربعد

 . امتحان کنای بیهست.  شه روش غلت زد ی میجساب!  داشته ی عجب تخت بزرگ و راحتبای فرعمه
 :فرانک با خنده گفت. بهادر خان وارد اتاق شد .  تکان نخورد شی از جایهست
 نی دونم تخت به اینم!  وزن داشته با دو متر قدلوی کستی ما دوبای عمه فرنی کنم ای فکر مپدر

 . خواستهی می چي رو برایبزرگ
 : دی خان خندبهادر

 .هی من ، هستگهی اتاق دختر دنی به بعد انیاز ا.  های دختر پشت سر خواهر من حرف نزنيآها
 !بای فري به تابلوی کرد و نگاهشی به چشمهای را گرفت، نگاهی جلو آمد و دست هستبعد
 باست؟ی فرهی چقدر شبینی بیفرخنده م....  اتاق مادرت بودهنجای ا؟یستیدخترم خوشحال ن-

 : کرددییتا حرف او را فرخنده
 .  بودمدهی مادر و دختر ندهی نی بی شباهتنی وقت همچچی هواقعا
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 : خانم جلو آمدعمه
 یاز موقع.  شده ی چنمیحرف بزن بب.  نکن یبگی ؟ با ما غرزمی عزی ناراحتی از چه؟ی چانی جریهست

 .ي کالم هم حرف نزدهی يکه اومد
 ی را بست ، قطره اشکشیچشمها.  به اتاق و عکس مادرش انداخت ی به آنها و نگاهی نگاهیهست

 را باز کرد و شیبعد چشمها.  گونه اش سر خورد ي و روختی جمع شده بود فرو رشیکه در چشمها
 : شدندي جارلی مثل سشیاشکها

 .....ستی خوام دست خودم نی ممعذرت
 :کردعمه خانم بغلش .  گذاشت حرف بزند ی که در گلو داشت نمیبغض
 ذاشتم ی از سالها قدم به اتاق مادرم معدی ی تو بودم وقتي کنم منم اگه جای حالت رو درك مزمیعز
 ی تخم چشمشون مي که روي خونواده خوب دارهی زمیغصه نخور عز.  احساس رو داشتم نیهم

 .دارنت
 : گفتی با مهربانفرخنده

   مدت تنها باشه و استراحت کنههی جون ی کنم بهتره هستی فکر ممن
 : خان هم گفتبهادر

 خسته یهمگ.  صبح ي برادی حرفها رو بذارهیبهتره بق.  بود یبی همه روز عجيامروز برا.  درسته بله
 . میهست
 : خانم قبل از خروج از اتاق گفتعمه

 انی بنیز مستخدم ایکی ای ي تا زری رو که کنار تختته بکشی طنابهی کافی الزم داشتيزی اگه چدخترم
 .سراغت

 از اتاق ی گفتند و همگری و شب بخدندیفرخنده و فرانک هم او را بوس.  دی را بوسی صورت هستبعد
 .  رفتندرونیب

 یدلش م.  مبل کنار پنجره نشست ي به اطرافش نگاه انداخت و روی از بسته شدن در، هستبعد
. دی دی مشی کرد ، آرامش را در چشمهای لحظه که به فرهاد نگاه منیآخر.خواست فرهاد کنارش بود 

همه به .  دندی خندی گفتند و می شانه او گذاشته بود و با هم مي پدرش دست رویمخصوصا وقت
 . آمدی کنار مطی با شرادی او بود و او هم به خاطر فرهاد بارخاط
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 رنگارنگ در کمد قرار ي هاراهنی از پیطوالن فی ردکی.  زد رونی بنی نفتالي کمد را که باز کرد بودر
 ها به رنگ کفشها در طبقات کنار کمد مرتب فی جفت کفش و کی ، سستی بنییدر طبقه پا. داشت 

 یکاله.  کرد  از آنها را بازیکی یهست.  جعبه قرار داشت نی لباسها چنديدر باال.  شده بودنددهیچ
بعد کاله را سر .  به خود نگاه کرد نهییاشت و در آ سرش گذيکاله را رو.  ی صورتي با پرهایمشک

 را انتخاب یرنگ صورت.  شده بوددهی توالت چند لباس خواب با دقت چزی ميدر کشو.  گذاشت شیجا
 ینگاه.  شد رزشش لباس باعث لي سرددی آن را پوشیوقت. لباس هم سرد بود .  دی کشرونیکرد و ب
 .  را بستشی پتو رفت و چشمهاریآرام ز.  زند یحس کرد لبخند م.  مادرش کرد ریبه تصو
 آورد و شروع به جمع رونی کمد بيچمدان را از باال.  رفت ی به اتاق هستدی که به خانه رسفرهاد

  در اتاق را باز کند ویهر آن منتظر بود هست.  کرد ی هستلی وسايآور
هر چند . دخترك شودیت جو خشک ان خانه باعث ناراحدی ترسیم. داشتی خاصی شود دلواپسوارد
 همه متحول شده یانگار با حضور هست. کردی می بار امشب در انجا احساس ارامش و راحتنی اوليبرا

 .همه لبخند به لب داشتند و آسوده بودند. نداشتيگری به کار دي کاریبودند و کس
چمدانها . خواهد افتادی چه اتفاقندهی دانست در آینم. گذاشتی را در اتاق باقی هستلی از وسايمقدار

 .را پشت در گذاشت و به اتاق رفت
 : روز بعد،بعد از صبحانه عمه خانم گفتصبح

  شد؟ی چلتیاوال وسا. امروز برات برنامه دارمیزم،هستیعز -
 .زنمیاالن بهش زنگ م.ارهی برام بیقرار بود کام. دونم خاله جونینم -
  نرفتم؟رونیفرخنده،چند وقته من ب.می کندی خري مقدارهی دی بارونی بمی ریامروز با هم م -
 :دیفرخنده خند -
 . چند سالهدیبگ -

 : خانم گفتعمه
 یول. خواست که من نداشتمی کردن دل و دماغ مدی رفتن و خررونی؟بی کنیتو هم مسخره ام م -

 ؟ي خونه الزم نداري رو برايزیتو چ. رو دارمي هر کاري برایحاال آمادگ
 هی زوده،دی فعال خرلی برنامه سال تحوي برایول.می شست و شو داریالبته امروز کم.نه عمع خانم -

 .می وقت داريهفته ا
 . کردی ذوق می خوشحال بود و حسابیلیخ. با عمه خانم به چند فروشگاه سر زدندیهست
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 : که برگشتند به فرهاد تلفنکردظهر
 ی اون فروشگاه مثل چيرایمد. می فروشگاه بزرگ رفتبه چند تا. چقدرخوش گذشتی دونیفرهاد،نم -

 برام یشی اؤالی و کفش و وسافی عالمه لباس و کهیخاله جون . کردندی ممی خاله خانم تعظيجلو
 تن ذاشی کردن،می مي و اونا هم بسته بندمی کردی داد فقط ما انتخاب میالبته اصال پول نم.دیخر
 هی شده نجایاالن ا. تو اتاقمارمی بنی تا بسته ها رو از ماشدی ساعت طول کشمیفقط ن.نی ماشيتو

 . جعمشون کنمدی باي دونم چطورینم!فروشگاه بزرگ
 ! خوش گذشتهیپس حساب -
 .دی خانم نرفته بودم خرهی چقدر بهم مزه داد تا حاال با ی دونیآره،نم -
 ؟يای به بعد با من نمنیخب،پس از ا -
 . داشتمیبی حس عجهی برام جالب بود،ی،ولي خودتو داري تو جازمیعز -
 . گذرهیخوشحالم که اونجا بهت بد نم -
 .ستمی لحظه هم تنها نهی. کنارم هستیکی رم ینه اصال هر طرف م -
 .نمتی بی بعد از ظهر ميبرا. خوشحالمیلیخب خ -
 نجا؟ی ايای نهار نميبرا -
 ! کننی با چوب دنبالم مننی وسط روز منو اونجا ببندفعهی کنن؟ارونمی بي خوایم -

 . را فرستاده بود،همه در سالن بودندی هستلی هماهنگ کرده و وسای با کامفرهاد
 : گفتفرهاد

  کجاست؟یپس هست -
 : جواب دادفرخنده

 . کننی رو جا به جا ملشی اتاقش دارن وسايبا فرانک تو -
 : گفتی خانم با خوشحالعمه

 که با ی،زمانی کردم برگشتم به دوران جوانیاحساس م.ود بمی زندگي روزهانی از بهتریکیامروز  -
 ! هم همون طور پر جنب و جوش و شادابه مثل مادرشیهست.می رفتی مدی به خربایفر

 : خان گفتبهادر
 . رو نداشته باشهبای فری سرکشدوارمیام -
 .....هی اگهی دزی چهی لشی البته دلستیمثل اون ن.نه -
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 :دی به فرهاد کرد و خندینگاه
 .ارهیاز هر ده کلمه،سه بار اسم فرهاد رو م.ستی نبهی که غرهیی جالشیدل -

 :دی هم خندفرهاد
 . وابسته شدهي من بدجوربه

 : خان گفتبهادر
 شون؟ی شناسی باشند تو نمدیست؟بای ني اگهیفرهاد از بستگان پدرش کس د -
 عموش شیند ساله پ چنیا. رو داشته باشهي اگهی عموش کس دری کنم غیفکر نم.من که نه -

 .ستی از اونا باخبر نی هم وجود داشته، هستیبوده،اگه کس
  نگفته؟يزی بهش چبایچطور عموش در مورد فر. کنم یتعجب م -

 :دی کشی گذشته آهادی خانم با عمه
احتماال اونا فکر . خونه بذارننی پاشون رو به ارجی الی فاممی بهادر،اون موقع اجازه ندادستی نادتی -
 . شدمی دخترش خوشحال نخواهدنی افتاده از دبای فري که برای کردن با اتفاقاتیم

 : گفتفرخنده
اونقدر راحت و .امروز بهم گفت مامان فرخنده. خوشحالمیلیکه از بودنش خ. اومدی زودتر میکاشک -

 . پدر صدا کن،منمییپدرت هم گفت پس به من نگو دا. که اشک به چشمام اومدیمیصم
 :دیند خان خبهادر

قرار شد بابا بهادر ! بابا بهادرایباباجون .می پدر مدر ندارگهیبرگشته به من م!طونهی وروجک و شیلیخ -
 »! دی گن،شما که جوونی مردا مریآخه باباجونو به پ« گهیم.صدام بزنه

 : دوباره گفتفرخنده
 ی از موقعی سوت و کور شده بود،ولیلی خونه خنی چند ساله انیا.هی ای و دوست داشتنیمیدختر صم -

 . شدهگهی جور دهینجا،ی رو گذاشته اپاشیکه هست
 : کرددی خانم حرف او را تائعمه

 . و خالصانه ستای ریرفتارش ب.انهی تازه در جري هواهیانگار . احساس رو دارمنیمنم هم -
 : گفتفرهاد
 ی باعث ناراحتیرعکس اگه کس کنه و بی نمغی درادی خوشش بیاگه از کس. روراست و صادقهیهست

 . شهیاش بشه کامال از چهرهاش و رفتار ش مشخص م
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 : همراه فرانک وارد سالن شد و با خنده گفتیهست
 د؟ی کنی مبتی غدی داریپشت سر ک -

 : به او لبخند زدفرهاد
 .يری گی نملی دور و برت شلوغ شده من تحوگهید -
 رو لمیتمام وسا!یی تماشامی ساختی اتاقهیبا فرانک . خودش رو دارهيهر کس جا. حرفو نزننیا- -
 ! بخره،چون خرجم رفته باالتی بلدی بانهی ببادی بخواد بیهر ک. خوشگل شدهیلیدم،خیچ

 :دی سرش را تکان داد و خندفرهاد
 ؟ي دی دستت اومد،پولکی زندگد،مخارجی خری روز رفتهی- -

 : خندان کنار عمه خانم نشستیهست
 .دیدی زحمت کشیلیامروز خ.خاله جون،ازت ممنونم -
 . جبران کنمي جورهی رو ي همه دورنی ادیبا. بکنم کم کردمي تو هر کاريمن برا -
 بندازمشون دور،چکار ادی ی نمه،دلمی مامان اضافلی از وساي سرهی اما دمی رو چلمیخاله جون وسا -

 شون کنم؟
 . کنهی مدای براشون پیی جاهی نی زمری زي،توي بده به زریهر کدوم رو نخواست -

 : خان گفتبهادر
 . نفر الاقل استفاده کنههی به دی و کفشه بدفیاگه لباس و ک -

فرهاد هم . متوجه شودی بدون آنکه کسد،البتهی خوابی خودش در اتاق هستشنهادی شب فرانک به پآن
 .فتادی نی اتفاقچی،هي نه آن شب و نه چند شب بعدیماند،ول
 12 فصل
 نیا. مانده بودی سال نو باقدنیفقط چند روز به رس. بودنددی بزرگ شب عی در تدارك مهمانیهمگ

 بدهند و بی ترتی قرار گذاشتن مهماندی شب عيبرا. شدی او محسوب ميدهای عنی از بهتریکی دیع
 . گذراندندی را با هم مدی شب علی رسم هر ساله بود که فامنیا. جمع شوندلیهمه فام

 . خانواده دور هم بودندي سال فقط اعضالی تحوي براالبته
 را دو شییبای که زدی عمه خانم بود،را پوشهی با دنباله بلند که هدی لباس اطلسی،هستی مهمانروز

 به دیمهش. کردی همه را مجذوب خود می و بدون غل و غش هستیمیرفتار صم.چندان کرده بود
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 ی شد،ولکی نزدی دو سه بار به هستدیسع. آمدنددی و سعزی اسکندر خان و روح انگی ولامدی نیمهمان
 . دادندی بچه ها او را نجات مهی و بقی فرهاد و کامای دی کشی خودش را کنار می هستایهر بار 

 و شی کشاند و از او درباره سابقه خانواده و عموي را به گوشه ای فرصت،اسکندر خان،هستکی در
 کرد محتاط جواب بدهد،کامال معلوم بود ی می سعیهست.دی پرسیس،سواالتیمحل زندگ او در انگل

 یان مهمانی تا پادیسع. کرد،مشهود بودی می که به هستیی در نگاهانیکه اسکندر خان قانع نشده و ا
فرهاد درباره رفتار . شده بود و همه را متوجه کرده بودی مات و مبهوت هستيبدجور.در آنجا ماند

 دی هم از روز اول از سعیالبته هست. نشودکی به او نزدادی کرد که زدیک هشدار داد و تای هستد،بهیسع
 . بودامدهیخوشش ن

عمه خانم که بعد از . سفره نشسته بودند،دوری سال،فقط عمه خانم با بهادر خان و هستلی تحوهنگام
 : کردیرو به هست. را از تن در آورده بودی مشکراهنیسالها،پ

مطمئن باش .ی خونه هستنی ساله که تو انیامسال اول. آرزو کني که دوست داریزم،هرچیعز -
 . شهیبراورده م

فرانک با ذوق .دی ان را باز کرد و به صورت فرهاد خندیقی را بست و بعد از دقاشی چشمهایهست
 : گفتیزدگ

 .ي کردیی دونم چه آرزویمن م -
 ؟ییچه آرزو -
 .ی گم تا خودت بگینم -

 : گفتفرخنده
 . همه بدونندیه،نبای شخصزی چهیآرزو .نکن تشیفرانک اذ -

  خانم به تک تک آنها نگاه کردعمه
 .هی هستی همه و خوشبختی من سالمتيارزو -

 : حرف خواهرش گفتدی خان هم با تائبهادر
 . کننی سالمت باشن و در کنار هم خوشبخت زندگشهی جمع همنی ادوارمیام -

 . دادهی هدمتی و گرانقبای زي گردنبندی سال،عمه خانم بههستلی از تحوبعد
 :فرامرز رو به فرهاد کرد. دادندهی هدبای زي خان و فرخنده هم به او انگشتربهادر

 ه؟ی چی شما به هستهی دکتر هديآقا -
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 :دی خندفرهاد
 . کهي ذاری بدم نمیواشکی خواستم یم -

 با ذوق جعبه را باز کرد و با یهست. گذاشتی را در مقابل هستی کد و جعبه کوچکبشی دست در جبعد
 :فرهاد گفت. آوردرونی را از آن بیلی اتومبچیتعجب سوئ

 ! منتظرتهنگی پارکيخودشم تو -
 :دیبهادر خان پرس.دندیفرانک و فرامرز هم به دنبالش دو.دی دورونی زد و بیغی جی از خوشحالیهست

  فرهاد؟ي بهش دادیچ -
 : فرهاد،فرخنده گفتي جابه
 .مینی فرهاد رو ببي و کادومیبهتره همه بر -

 با ی پارك شده ،و هستنگی در پارکی رنگیی اسپرت آلبالونیماش. به را افتادندنگی به طرف پارکهمه
 : زدادی آنها فردنیبا د.ذوق پشت فرمان ان نشسته بود

 .رونی برمتون بی منمی ماشد،بای مهمون خودمیامشب همگ -
 :شانه فرهاد گذاشت ي خان دستش را روبهادر

 نی ماشهی و شگاهی روزا ببرمش نمانی فکر بودم هميتو. الزمشهیلی که خيدی خريزی چنیآفر -
 . دوست دارهییزای اون معموال چه چی دونیم.ي کردیشدستیتو پ.براش بردارم

 :دی پرسفرخنده
 ؟ي بلدی رانندگزمیحاال عز -

 : جواب دادی هستي به جافرهاد
 !فهیهمه فن حر -

 : خانم با غرور گفتعمه
 . باشهينجوری هم ادی بابایدختر فر -

 صرف شام ي برارونی آنها از رفتن به بی راحتي شب بزرگترها دوررا به کوچکترها سپردند و براآن
 ی دعوتش می که پنهانارشیطبق معمول جمع شش نفره آنها حاال با فرانک و ک. کردنديخوددار

 یهست فرهاد کنار. خوش آب و هوا در لواسانات رفتندیهم به رستورانهمه با .کردند،هشت نفر شده بود
 . بودندی کامنی هم در ماشهیبق.لیکه پشت رول نشسته بود نشست و فرامرز و شبنم هم عقب اتومب

 : بود،نگاه کردی که خونسرد مشغول رانندگی به هستفرهاد
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 ابونی از سمت چپ خستی خلوت ني بزرگ و بزرگراه هايابونهای با خسی انگلنجایا. آرومترزمیعز -
 .رونی زنه بی منی ماشهی يمواظب باش از هر کوچه ا.هم حرکت نکن

 .نمیعادت کردم سمت راست بش. چقدر سختهیول.حواسم هست -
 :دی پرسفرامرز

 ؟ی گرفتادی رو کجا ی رانندگیهست -
 : مکث جواب دادی با کمیهست

 با واشی واشی خوب یول. بشمنی داد سوار ماشی اجازه نمادی اون زالبته. عموم بودنیخب ماش -
 امشب نی همه اش با دنده دو حرکت کنم،همينجوریاگه قرار باشه ا.عاشق سرعتم. گرفتمادیدوستام 

 ! دمی رو به فرهاد پس منیماش
 :ت گفیفرامرز به هست. شدنددنی و با سر و صدا مشغول گفتن و خنددندی ها به رستوران رسبچه

 ؟ی از عمه خانم پول گرفتای يحاال خودت ما رو مهمون کرد -
 :دی خندیهست

 !خودم با پول خود خودم -
 ؟ي تونم بپرسم از کجا اوردی منیببخش -
 . گذاشتههی پول و سرمایبرام به اندازه کاف. بودی مرد خوبیلیعمو خ! نیکرد -

 : رو به فرامرز کردیکام
 غذاتو بخور که ؟فعالي مسائل دارنی حرام؟تو چکار به اای حالل ینی ببیی خوای شده میفرامرز،چ -
 . ما رو دعوت کنهی که هستادی بشی ها پتی موقعنی فکر نکنم از اگهید

 :دی پرسیهست
 يهمه اش تو.زهاستی چنجوری رفتن به سفر و اد؟منظورمی نداری برنامه خاصدی شما برا عیراست -

 د؟ی مونیخونه م
 : جواب دادیکام
 یی دن جای اجازه نمیعنی.دمی و بازددی مشغول ددی عي روزهاله،تمامیچون عمه خانم بزرگ فام.آره -
 .میبر

 : گفتیهست
 . مسافرت لک زدههی يدلم برا. ها رو ندارمي مهمان بازنیمن حوصله ا -
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 : گفتفرهاد
 تو ي بعدي دعوا وگرنه سوژهي به مقررات اونجا احترام بذاردی بای اون خونه هستي که توی موقعتا

 !یهست
 : با خنده گفتفرامرز

هر . ده؟فکر کنم پدر آزاد باش دادهی نمری به ما گی کسگهی دهی چند وقتنی بچه ها دقت کردیراست -
 . به کارمون ندارهي هم کاری و کسمی دی واد انجام می که دلون ميکار
 : سرش را تکان دادیکام
 از اون چشم غره ها و گهید. شده ام زی عزیحساب. کننی رم همه با لبخند نگام میمن که هر جا م -

 .می باشی هستونی مدنوی ادیبا.ستی نياخم و تخم خبر
 :  گفتیهست

 !زمی براتون بري دونم چه برنامه ای امشب پام به اونجا برسه مدیصبر کن -
 : گفتزی التماس آمی با لحنفرامرز

 . آروم شده،خرابش نکنکمی جون،تازه اوضاع یهست -
 : کرددی هم تائیکام
 !ی حسابي دعواهی ي زنه برایفکر کنم االن عمو بهادر و عمه خانم دلشون غنج م.آره بابا ول کن -

 . به اتاق عمه خانم رفتی به خانه برگشتند،هستیوقت
 .رهی گی دلم منمتونی بی لحظه نمهیسالم خاله جون،قربونتون برم،تا  -
 ؟ی کنی مي زبون بازي که داریی خوای میچ!برو حقه باز -
 د؟یدیاز کجا فهم!ا خاله جون -
تو . کردی کلمات استفاده منی خواست از همی ميزی چهیتا .من مادرتو بزرگ کردم! دختريفکر کرد -

 ی میچ... حاال بگو.ي مادرت شدی خوشحالم که کپیلیالبته خ.ی کنی نمی فرقچی،هی هموننیهم ع
 ؟يخوا
 م؟ی جا نرچی و همی بموننجای ادی عالتی تعطدی که ما باهی چه رسمنیا -

 :دی را درهم کششی خانم ابرو هاعمه
 ه؟یمنظورت چ -
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 ي هم برانجایا. مسافرتمی رفتی هفته مهی سمسی کرالتی تعطي براسی انگليتو.منظورم مسافرته -
 م؟ی برسحی به استراحت و تفری باشه و گرنه کي جورنی همدینوروز با

 یکی من ان،فبعدی بدنمی باشم تا کوچکترها اول به ددیم به عنوان بزرگتر با.هیمی رسم قدهی نیخب ا -
 . رمی اونها مدی به بازدیکی

 م؟ی باشدیما بچه ها هم با -
 . بودهينجوری رسم امیاز قد.گهیآره د -
 .دی بدی به ما مرخصي چند روزهی د؟اقالی کم عوضش کنهی شه حاال ینم -
  هستن؟ایمنظور از ما ک -
 .البته فرانک هم باشه. و فرامرز با نامزدهاشونی خودمون؛من و فرهاد و کامپیاک -

 : شدرهی کرد و به او خزی را رشی خانم چشمهاعمه
 رو کنار ی ما تموم رسم و رسومات خانوادگی شی دونم تو باعث میم. تونم بهت نه بگمیاصال نم -

باشه فرا دوشنبه . بگذرمزیه چ خوشحال کردن تو حاضرم از هميبرا. ندارهیبی عی ولمیبذار
 جاحاال ک.دی باشنجای که جمعه ایبه شرط.دیفتی و سه شنبه صبح زود راه بدی رو جمع کنلتونیاست،وسا

 د؟ی بردی خواهیم
 .دی گونه عمه خانم را بوسدی پریهست

 یلی اونجا خي گن االن هوایم. شمالمیراستش دوس دارم بر. ام برمدهیقربون خاله مهربون و فهم -
 .خوبه

 خزر دیبر. اونجا سردهي هواد،یکالردشت نر. کنمیبا بهادر خان صحبت م. ندارمیباشه منم حرف -
 . خوب بودیلی که خمایشهر،قد

 
 . رفت،بچه ها دوره اش کردندنیی با سر و صدا از پله ها پایهست

 !ختمی براتون ري تا بهتون بگم چه برنامه ادی بهم بدزهی جاهی -
 : گفتیکام
 آدم منتظرن با اشاره تو نی دوجهیفکر کنم . ی ما بکني براي خوره تو کاریه چشمم آب نممن ک -
 . بزننموننی خوری به جون ما تا مافتنیب

 :دی خندیهست
 چطوره؟. می موقع همه در خزر شهر هستنیپس فردا ا!  برنامه خوبهی رمینخ -
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 : گفتي با ناباورفرامرز
 به یختی ریی جوراهی.  توش بوده باشهيزی کنم چیفکر نم. می جون شام رو که با هم خوردیهست -

 !هم
 :دی هم با تعجب پرسفرهاد

 ؟ی هستهی چانیجر -
 خزر شهر کجاست؟.  خزر شهرمیبا خاله صحبت کردم اجازه داد سه شنبه بر -

 :دی نگرفته بود،پرسي را جدی که هنوز حرف هستیکام
در تمام مدت عمرم .  بدهي اجازه انیم عمراً همچ سر کار؟عمه خانی با مار و گذاشتی گیراست م -

 . سابقه نداشتهيزی چنیهمچ
 : کردشانی پله ها صداي از باالبهادرخان

فرامرز فردا صبح .  صبحي برادیحرفاتونو بذار.  شبه هاد؟نصفی گرفتيچه خبره اونجا کنفرانس خبر -
 و لی باش،وسانجایکامران تو هم صبح ا.  رو مرتب کننالیاول وقت زنگ بزن خزر شهر بگو و

 خانم یهست. نی هم سر و صدا نکننقدریا. دی کنهی با فرامرز تهدی دو سه روزتون رو باازی مورد نیخوراک
 .یبا تو هم هستم که اونجا معرکه گرفت

 . خزرشهرمی برمی خوای شه می گم،باورشون نی منایبابا بهادر دو ساعته دارم به ا -
 :دی تکان داد و با محبت به او خندي خان سربهادر

 یالبته خود منم نم.  زنهی ات نمنهی که عمه خانم دست رد به سي داری دونم تو چینم!وروجک  -
 . کار رو بکنمنیتونم ا

 .بابا بهادر،مهره مار فرهاد رو ازش قرض گرفتم -
 .ي دست اون بلند شدي روگهیتو د!بایصد رحمت به فر!اما از دست اون زبون تو -

 یمیرسم و رسومات کهنه و قد.  امکان نداشتيزی چنیچن.  شدی ذوق کردند،باورشان نمی ها کلبچه
 . در حال کمرنگ شدن بودی آنها بود،با حضور هستي باعث دلخورشهیکه هم

 
 با هی و تدارك سفر به شمال بودند و فرانک با صالح و مشورت بقهی دوشنبه همه سرگرم تهروز

صبح .  با هم باشندي کامران و فرهاد بروند که هشت نفرنی هماهنگ کرد و قرار شد با دو ماشارشیک
 ره قرآن بدرقه شدند و عمه خانم از پشت پنجریروز سه شنبه همه توسط فرخنده و بهادرخان از ز

 . دادی دست تکان مشانیبرا
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 : گفتیکام
 کرد،تازه ی نمی فرقی کسي آوردن،برایون رو م و خبر مرگممی افتادی دره هم ميتا امرزو اگه تو -

 کنن و ی قرآن رد مری باهامونه از زی چون هستیول. خوشحال هم بودن که از شر ما راحت شدن
 تصور  ازشی ببای کنم عالقه اونا به عمه فریفکر م! ذره شانس بدههیخدا .  دنیبامون دست تکون م

 . ها ندارنچارهی ما ب ازچکدومی دارن با هی که با هستيرفتار. ماست
 :دی خندفرامرز

 . دادنی متی اهمشتریاز روز اول به اونم ب.  ستیالبته فرهاد مستثن -
 ی به هم نگاهیفرهاد و هست.  کردندی فرهاد بودند و آهسته با هم نجوا منی در ماشارشی و کفرانک

 :فرهاد گفت. دندیانداختند و خند
  که قبول کرد؟ی به عمه گفتی ،چیهست -
خودشم گفت . بعد هم اجازه داد .  مادرم هستمهی کم قربون صدقه اش رفتم،اونم گفت شبهی،یچیه -
 چرا فرهاد؟. دی کالردشت نرگهی خزر شهر،ددیبر
البته فکر کنم .  سوز و سرما ندارهادیه،زی بهتر از کالردشته که کوهستانای لب دري فصل هوانیخب ا -

 .شبها سرد باشه
 .مینی رو کنار ساحل ببدی طلوع خورشمی کنم بری مدارتیفرهاد صبح زود ب -

 : پر از محبت به او کردی نگاهفرهاد
 ؟ي نداری مشکلهی عمه و پدر و بق؟بای راحتیهست -
 رفتار و کارام مورد دمی ترسیم. اول دلشوره داشتم و نگران بودميالبته روزها. نه راحتم فرهاد -

 شهیتو هم که هم.  نهگهی حاال دیول.  کردی متمی اذیلی از تو هم خيتازه دور. پسندشون نباشه
 هم اگر  کنم از نظرشون درسته وی مي منو دوست دارن،انگار هر کاریلیاونا همه شون خ. یینجایا

 . کننی میاشتباه باشه چشم پوش
 ! برنامه مسافرتنی همشیکی شدن،یازاتی بچه ها هم از بغل تو صاحب امتهیبق - -
 فکر هی اواخر نیا.  کردهریی تغنقدری امی زندگکدفعهی شه یفرهاد باورم نم. ل شدمآره ،چقدر خوشحا -

 ی می من چی زندگفی،تکلی جلوشون مقاومت کنی اگه نتوننکهیا.  خوردیمثل خوره داشت مغزم رو م
 يزی چتنها  حاال که کنارشون هستمیول. نمی ببکی قلدرها رو از نزدنی خواست ای دلم مشهیشه؟هم
 و سیمخصوصا خاله فرنگ.  خوب و ماهنیلیخ. هیکتاتوری دی و به قول کامي قلدرستی اونا نيکه تو
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 که یی کنم از حرفهایتعجب م.  خونمی چشماشون مي توي محبت رو چه جوری دونینم. بابا بهادر
 .دی زدیشما در موردشون م

 ریی درجه تغ180ده همه  اون خونه باز شي تو توي که پاياز روز.  هم تعجب آورههی من و بقيبرا -
 از دست دادن مادرت بتی کنم به خاطر مصیفکر م.  شهی لبهاشون دور نميخنده از رو. کردن

 یبه قول کام.  کرده بودن،خودشون هم در عذاب بودنشهی شي چند ساله خون همه رو تونیبا،ایفر
 یلی دونم که تو رو خی منوی ای و اون بودن تا سرشون گرم بشه،ولنی دادن به اری اش دنبال گمهه

 . تموم حرفا و رفتاراشون مشخصهي تونیا. دوست دارن
.  کردنیراجع به خونه صحبت م.  با پدرت شدمسی خاله فرنگیواشکی ي متوجه حرفاشیچند روز پ -

 دیبا": گفتی بابا بهادر میول ". کنهرونی منو بی کنم هستیاز من گذشته،فکر نم": گفتیخاله م
  بود؟یمنظورشون چ ".میبکن خودمون ي برايفکر

 دیمعلومه که با.  رسهی بوده و حاال به تو مبای خونه و باغ کرج مال عمه فردمی طور که فهمنیخب ا -
 .ی کنرونشونی ترسن تو بینگران باشن،م

 .نهی کنم همی که فکر نميزیاصالً به تنها چ! بزرگي خدايوا -
 .ی به حال خونه بکني فکرهی ي مجبوری ازدواج کني روز بخواهیخب تگه  -
 . خودش خونه داشته باشهدی باارم؟دامادهیمگه قراره داماد سرخونه ب -
 ؟یاگه مستضعف باشه و خونه نداشته باشه چ -
 .می کنی رو اجاره میی جاهی می ریخب م -
 .ینی اجاره نشي و بری ده تو خودت خونه داشته باشیعمه اجازه نم -
 !تازه داماد خونه هم داره.  سربار من بشهادی نداره بیمعن.  عرضه شو نشون بدهدیداماد با -
  طرف مشخصه؟؟مگهی دونیاز کجا م -

 : فرهاد را گرفتي و بازودی خندیهست
 ارم؟ی حتماً به زبون بدی؟بای پس گرفتتویخواستگار!بدجنس -

 : کرد،گفتی کرد و همان طور که به روبرو نگاه می مکثفرهاد
 . تونم به خودم اجازه بدم درخواستمو عنوان کنمی نمگهی عوض شده،دیلی تو ختیاالن موقع -
  کرده؟یچرا؟مگه چه فرق -
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 گهی تو دیدر ثان.  برات در نظر گرفته باشهی آدم حسابهیتازه ممکنه . اوالً اجازه تو دست عمه خانمه -
 .ی انتخاب کنزاتای شخص رو با همه امتنی بهتری تونیم. ی هستزیصاحب همه چ

 . توری شم غی کس نمچیمن زن ه!خودیب -
 .ی قبول داشته باشدی بانویا. ادهی زیلی تو خيمن سنم برا -
 ؟ی درنظر نداشتنوی اي کردي ازم خواستگاریچطور وقت -
 . مواظبت باشمشهی خواستم همیم.  کردیاون موقع فرق م -
 ؟ی مواظبم باشي خوای نم؟االنیاالن چ -
 آدم هی با ی تونیتو م.  که مواظبت باشنديتو االن چند نفر رو دار.  بابت راحتهنی از االمی خگهید -

 .یمتناسب خودت ازدواج کن
 که بدبختم کنه؟ -
 ه؟ی چه حرفنیا. خدا نکنه -

 .  و فرهاد شدندی هستي کردند،متوجه بگومگوی که با هم پچ پچ مارشی و کفرانک
 :دی پرسفرانک

 ؟ي صداش رو درآورد؟چراي دارکاری چیست شده فرهاد؟به هیچ -
 .خودش شروع کرده. ندارمشیمن کار! بابايا -
 . خواد منو به زور شوهر بدهی آقا داداشت منیفرانک،ا -
 : به فرانک زد و گفتی چشمکارشیک
  داره؟رادیکجاش ا.  خوبهیلی که خنیا -
 . خوام زن خودش بشمیمن م! همه جاش -
 
 :هاد با خنده گفتفر.  کردهی تظاهر به گرو
 اگر جواب یول.  کنمی متی فرصت مناسب از عمه خواستگارهیباشه بابا،چکارت کنم؟حاال بذار تو  -

 ؟یرد داد چ
 ی حرف من حرف نمي روسیتازه خاله فرنگ.  شدم آقاری من پی کندای فرصت مناسب پهیتو تا  -

 . راحتالتیزنه،خ
 : گفتفرانک

 . نکنتی اذنقدری داداش منو انی بکنه؟اي خواستگاری چي براگهی جان،دیپس هست -
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 ! هاستی ني خبریونی از پادرمياری دربي بخواي باشه فرانک خانم،خواهر شوهر بازادتی -
 :دی خندفرانک

 یمن به هست. يندازی رو راه می بدون حرف،برنامه عقد و عروسمیدیفرهاد جان به تهران که رس -
 . تونم باهاش مخالفت کنمی دارم،نماجی احتیلیخ
 : هم با خنده گفتارشیک
 د؟ی بددی خوای می دو تا رو چنیحاال جواب ا. ي کردری گییبدجا!آقا فرهاد -

 . هم کنارش توقف کردیکام. ستادی کنار جاده افرهاد
 ؟يستادی شده فرهاد،چرا ایچ -
 . به کمک دارماجیاحت -
  پنچر شده؟نتی؟ماشیچه کمک -
 رو ی برنامه عقد و عروسمیدی دو تا خانم مجبورم کردن تا تهران رسنیا.  شمیپنچر منه خودم دارم  -

 .راه بندازم
 :دی با تعجب پرسیکام
 !ارش؟ی فرانک و کیعقد و عروس -
 !ی خودم و هستینه آقا جون،برنامه عروس -

 . کردنددنی شروع به دست زدن و هورا کشمای و فرامرز و شبنم و سیکام
 !ی سالمتخب مبارکه به -
 ! فرهاديآخ جون،بالخره خر شد -
 . جرگه ماي تويداداش،باالخره تو هم اومد -

 : تکان دادنی سرش را به طرففرهاد
 . که منو به حال خودم بذارندی کنی رو مجاب مناید،ای بابا،من فکر کردم شماها عاقليا -

 : گفتفرامرز
 .ی شی مری پي ازت گذشته ،دارگهید! داداشي خود کردیب -

 : هم با خنده گفتیکام
 با دی،باي خورده طولش بدهی خطره،ی بتی هم کبري جورنی همنی ها،ای جون معطل نکنیهست -

 ! سر سفره عقدشیاریعصا ب
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 : را به راه انداختلی اتومبفرهاد
 .دی دارادیمعلومه سرکار خانم،شما طرفدار ز! طرفدارهی از غیدر! کردمیی چه فکرامنوباش
 : گفتفرانک

 یاز خداشونه تو بش. شهیاگه پدر ومادر عمه خانم هم بفهمن که غوغا م!يدی کجاشو دتازه
 ! شنی میچه عروس و دوماد خوشگل!ارشی کيوا! هم عروسیدوماد،هست

 : به عقب نگاه کردنهیی از افرهاد
 ستم؟ی نری داماد شدن پي جان،تو بگو من براارشیک

 ! جوون باشه اقا فرهتددی بادلت
 : با خنده گفتفرهاد

  باشه؟ی کيحاال خاستگار!ندهی از جواب شاه داماد انمیا
 : جواب دادفرانک

 !می جا،ما هم شاهدنیهم
 : به غبغب انداختي را صافکرد وبادشی صدافرهاد
 ... کنمي از شما خواستگاردی دی م،اجازهی خانم هستسرکار

 ...ه...ل...ع...ب
 !هیجب دخر پر رو و هولع. شو بگم،بعد بغله رو بگوهی بده،بقمهلت

ساختمان . شدندادهی و قال پلی با قدند،همهی که رسالیبه و. که راه خزر شهر را بلد بود جلو افتادیکام
 طبقه کوچک که می نکی.دو طبقه با سالن بزرگ در طبقه اول و چهار اتاق خواب در طبقه دوم

 یه،گالبینول را درختان ماگالیدور تا دور و. شده بودهی ان تعبيسرتاسر ان پنجره داشت هم در باال
 . و مرتب بودزی تماری و محوطه ان بسالیو. احاطه کرده بودندموی و پرتقال و لیجنگل
 : گفتیهست
 .از حاال گفته باشم. خوامی رو مای اتاق رو به درمن
 : جواب دادیکام

 !استی اجازه ت همه اتاق خوابها رو به دربا
 :دی پرسیهست

  چند تا اتاق داره؟نجای انمیبب
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 ! تاچهار
  اتاق بخوابن؟هی ي وفرانک تومای شبن مو سشهینم
 ؟ي خوای خودت مي اتاق براهی هیچ

 .گهی داره
 : گفتیکام. خندهری زدند زهمه

 ! اتاقهی ي توي بریی دم تنهای و من اجازه نمیتو دختر عمه ام هست. به خدایی پررویلیخ
 : گفتفرهاد
تو . همه رو راحت کنمالی که خشمی هم اتاق می جان ،من با کامیهست. کنمیمن حلش م.دی نکندعوا

 . بهار خوابي باال توي بری تونی،مي خوای مییهم اگه اتاق تنها
  سوزه؟ی نم؟دلتی منو بخوره چادی اقا گربه ب؟اگهی زرنگت

 : با خنده گفتیکام
 ! به گربهي خوره،وای رو موش کور هم نمتو

 کردند یبچه ها از پشت پنجره به حرکات ان دو نگاه م.دی دوی را انداخت و به دنبال کامفشی کیهست
 الی را گرفته بود او را کشان کشان به داخل وی لباس هستنی که استی در حالیکام.دندی خندیو م
 :فرهاد گفت.اورد

 . کنولش
 حرفها نزنه و نی از اگهی کنم تا دی مشی زندونیی دستشوياالن تو. ارب بشهدی دختر خانم بانیا

 . اتاق موندن نکنههی يهوس تنها تو
 خنده ياما بالفاصله صدا. برد و او رابه داخل هل داد و در را بستیی را به طرف دستشوی هستیکام

 :فرهاد گفت. شدلی تبدی وحشتناکغی به جیهست
  شده؟ی چنمی در رو باز کن ببیکام
 . خورمیست نم خانم،من رو دیهست! زنهی مغی داره جیالک
 ! زنهی نمغی جيخودی بیهست. رو باز کندر

 بود،پشت فرهاد پنهان دهی که رنگش به شدت پریهست. را به عقب هل داد و در را باز کردی کامفرهاد
 :دیفرهاد به سرعت پرس.شد
  شده؟یچ
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 : با لکنت گفتیهست
 ...ر...ا...م...م...م

 : انداختیی به داخل دستشوی نگاهیکام
  کجاست دروغگو؟مار
 !ت در...ش...پ

 : دوال شد و پشت در را نگاه کردیکام
  از جکا اومده؟نیا! اوه اوهاوه

 :فرامرز گفت.دندی مبلها پري زنان روغی دختره جهی و بقیهست
 ! پنجره پاره شده،احتماال از اونجا اومدهيتور

 : هم گفتارشیک
 . هم از چاه اومدهدیشا

 : گفتی با نگرانفرهاد
 زیکری خوتون کر نشد يگوشا.دیریدخترها،زبون به دهن بگ.رهی بگنوی ادیاری رو بیکی صورت  هردر
 ن؟ی زنی مغیج

 : جلو رفتیکام
 .رمی رو بگوالی هنی من ابذار

 : گفتفرامرز
  ست؟زنده
 : گفتدی پاشی مار اب مي که با شلنگ رویکام
  خوره؟ی داره تکون مینی بی مرده؟نمپس

 : سرش را تکان دادفرامرز
 . قبض روح شدی هستیوونکیح

 : گفتفرهاد
 . بود سکته کنهکینزد.ی کنی ها می شوخنی دفعه اخرت باشه از ایکام
 !هیی دستشوي دونستم مار توی چه ممن
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 ی همه جا ر وارسدی اتاقها باي برن توهی بقنکهیتازه قبل از ا. استفاده نکردهنجای از ای وقته کسچند
فرامرز برو .شهی مم،مکافاتیاری درش بمی تونی چاه نمي افته توی انگولکش نکن،منقدریحاال هم ا.میکن

 .رهی بگنوی خودش ااری رو بداریسرا
 : رفتدی لرزی را بغل کرده بود و ممای که سی به طرف هستبعد

 .ترس نداره که. خوشگلهي مار کوچولوهی.زمی عزنترس
 .دبو....لو...چو... کوي...لیخ...اره

 : با ترس گفتشبنم
 . رمی نمیی دستشوي توگهی که دمن

 :دی خندفرتمرز
 ...ي خوای کجا مپس
 . کندای پی درست و حسابیی دستشوهیبرو . دونمی نممن

 : گفتفرامرز
 . نهای توش هست يزی چنمیبرم بب. هستیی دستشوهی هم باال
دخترها . به راه افتاداطی امد و به طرف حرونی بیی که با دو تکه چوب مار را گرفته بود،از دستشویکام
 :فرهاد گفت. زدن کردندغی او شروع به جدنیبا د

 ! افتهی از دستت موونه،االنید
 

 و تاب خورد و به طرف دخترها چیپ. کرددنی و شروع به خزنی زمي افتاد روی از دست کاممار
 زدند و ی مغی و جدندی پریه م مبليدخترها ازرو. کردندی و فرامرز هم دنبالش مارشی و کیکام.رفت

 :فرهاد داد زد.رندی توانستند ان رابگی کردند نمیپسرها هر کار م
 د؟یری مار رو بگهی دی تونی عرضه ها نمیب.گوشم کر شد.گهی دبسه

 ی که هنوز میهست. شمشادها پرت کردانی ماطی جلو رفت گردن مار را گرفت و و ان را به داخل حو
 : بلند گفتي با صدادیلرز
 .ی خوابی منی ماشيشبنم تو. هم به من دست نزنگهیرون،دی بنجای از ابرو

 :دی خندفرهاد
 .اصال مارمولک بود. مار کوچولو بودهی بابا
 . دونستمی و من نمي بودریتو مارگ. شمیزن تو نم. شدممونی پشمن
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 : گفتدی خندی که میکام
 يزی چي موري اون باال مارنمی ببمیفرامرز بر. برگشتشیزود را. هاي جون،شانس اوردفرهاد

 .می برگرده ما هم خالص بشیکی یکی هم هی بقي رادیشا.ستین
فرامرز به . نکردنددای پيزی کردند و چی تختها و داخل کمدها را بازرسری اتاق ها زیکی یکی پسرها

 : امده ناراحت شده بود گفتشی از وضع پیلی که خداریسرا. رفت و به همراه او بازگشتداریسراغ سرا
 . نبودنجای ايزیچ. کردمزی همه جا رو تمروزی مهندس من دي اقابخدا
 :دی پرسیکام
  ماره از کجا اومده؟نی اپس
 . کنمی پنجره او درست مي رم توریمن االن م. از پنجره اومده توحتما

 :فرهاد گفت. بودندستادهی مبلها اي هنوز رودخترها
 د؟ی همون جا بموندیخوایتا شب م.دی رو جا به جا کنلتونی وسانیی پادییای بحاال

 
 : گفتیهست
 . مونمی جا منیشب هم هم. خورمی که تکون نممن
 : گفتیکام
 ! ذره مار تو رو ترسوندههی نی ا،حاالی ترسی دو سر هم نمي وقتش از اژدهابه

 : نگاهش کردظی با غیهست
 . ازت برسمی حسابهی نی پاامی ببذار

 : گفتنانی با اطمفرهاد
 .دی به کاراتون برسدی برستی نیچی هگهیم،دی جا رو گشتهمه

 کردند و با هر چه به یپسرها هم از فرصت استفاده م. رفتندلشانی با ترس و لرز به سراغ وسادخترها
 . اوردندی را در مغشانی جي ترساندند و صدای انها را مدی رسیدستشان م

 : گفتفرهاد
 غی جی الکی باشنای ايتا شب هم پهلو.ویکی سراغ باربمی برای بی کامگهیبسه د.دم مری از گرسنگبابا
 . کننی مغیج

 مار با سرو صدا و خنده ضروع به ياداوری در سالن جمع شدند و ضمن یهمگ. ناهار اماده شدبساط
 .خوردن ناهار کردند
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 : گفتیکام
 .مشی خوردی و ممی کردی جا کبابش منیهم.رونی بی رو انداختچارهی مار بنی اي اشتباه کردفرهاد

 : صورتش را جمع کردمایس
 .ي از چشمم افتادی اه کاماه
 : با خنده گفتارشیک

 . خوشمزه ستیلی خگهی راست میکام
 : او زدي به پهلوي ضربه افرانک

 . خوامیمن نامزد مار خور نم. تهراني گردی برمعی سری شی منی سوار ماشارشی کاقا
 : خونسرد گفتیکام

 .دیگی نمينجوری اگهی ددی بار مزه کنهی گها
 : سرش را تکان دادشبنم

 . نگو دلم اشوب شدگهی دی رو خدا کامتو
 : گفتفرامرز

 . هم خوشمزه ترهنیاز ا. گوشت مارهدی خوری مدی که داري جوجه انی ادی فکر کنبابا
 :فرهاد سرش را تکان داد. دخترها درامدي صدادوباره

 . گوش برام نمونهگهیفکر کنم تا اخر هفته د. گردمی االن برمنی همر،منینخ
 دو ی با زرنگی شلوغ بود،کاماری شده و بسنیی کوچک تزي رفتند که با فانوسهاي شام به رستورايبرا
 :فرهاد گفت. را به هم چسباند و همه نشستندزیم
 .دینی رو هم بکگرانی و مالحظه ددی حرف بزنواشی کم هی.هی محل عمومهی نجایا

 : گفتیهست
 . دهیاصال بهم مزه نم. که حوصله ندارم اروم غذا بخورمیکی من
 . شامت رو بخورن،همونجای پشو بشقابتو بردار برو پشت در بشپس
 : گفتیکام

 يزی چستی نیاجی شد قشنگ پاکش کن بذار جلوت احتیبشقابت که خال.ی هستستی بد هم ناتفاقا
 بشقابت پر از پوله،اقال خرج ینی بی می شداریب.ن چرت بزهی زانوت و ي فقط سرت رو بذار رویبگ

 .ادیامشب در م
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 . سر به سرم نذارنقدریا! هاارمی صبح رو در می تالفشمی م،بلندیکام
 . رسهمی به من ن؟زورتي چه جورمثال
 ي دستت رو بذاردی اون وقت بانجای کشونم ای تلفن دو نفر رو مهیبا . عقلم چرای رسه ولی نمزورم

 .ی سرت و فرار کنيرو
 : باال بردمی را به عالمت تسلشی دستهایکام

 هم حرف زد،غلط کرد خودم ی دلت خواست غذا بخور،هر کي جون،من غلط کردم،تو هر جوریهست
 ری که اصال حوصله ندارم دوباره بهم گاری ننجای رو ادیزیفقط اون دو تا شمر و . دمیجوابشو م

 ی بنده که دلم غنج می ما مکی به خی جونی جون کامی کامهی اقا بهادر خان نی اهایتازگ.بدن
 ! شدهزیعز, هوامو دارهیلیخ.ره

 : گفتفرامرز
 یبا همه مدارا م. هاشون برداشتنيری عبرت گرفتن دست از سخت گبای عمه فرهی کنم از قضی مفکر

 . به قول خودشون سرکش بشه و بزنه به کوه و جنگلی روز هستهی ترسن یکنن م
 : گفتیکام
 ی که مينجوری شد اگه اي فرارچارهی خشخاش گذاشتن که عمه بي مته النقدری انای که فکر کنم امن

شانس . جوون که بودن دور مغزشون چهار برابر االن بودهدی شه فکر کنی مغز کند ميریگن در پ
 ! دو برادر و خواهرنی بودن اي سه گانه ابی چه عجامی اون دوره نبودمیاورد

 :دیو به او کرد و پرس رفرامرز
 ؟ياری نمنای خودتو جز اي وقت باباچی تو چرا هنمیبب

 . خورهی خانواده نمنیاصال به ا.هیفکر کنم بچه سر راه. من تافته جدا بافته سيبابا
 : با خنده گفتفرهاد

  زنه؟ی حرف مينجوریادم راجع به پدرش ا!ونهید
 سر و صداش؟عمه خانم که داد ای خوره؟رفتارش حرف زدنش ی سه تا منی اش به اافهی تو بگو قاخه

 انگشت اشاره اش را به طرف او گرفت و یهست! کنمی زود مواری پسر من اون طرف دي زنه اهایم
 :گفت

 . ادم خوب باشه اونم خاله جون منههی. های باشه پشت سر خاله من حرف نزنادتی يا
 : پاسخ دادیکام
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عمه خانم همه شرارت هاش رو کرده و چنته .يدی رسی خوب موقعي جان تو خوش شانس بودیهست
 ی کولت ميدمت رو رو.دای اورد که اون سرش ناپی ازت میوگرنه همون شب اول دخل.هیاش خال

 .ي کردی و تا اخر عمر خودت رو گم و گور میذاشت
 : گفتیهست
 . شرارتهشهی نمدای خاله و بابا بهادر پي که تويزی چتنها

 
 : به فرهاد نگاه کردیکام

 . فهم بشنری نمونه شو بگو،سرکار خانم شهیفرهاد،
 : گفتیهست
 .ي بدادی خواد به من ی هستم تو نمرفهمی شمن
 . از انها خواست که ارام تر باشندی موقع صاحب رستوران با عذرخواهنی همدر

 : به بچه ها گفتفرهاد
پاك . از کجا فرار کردنای وحشنی گن ایاالن م. مردم دراومدي که صدادی سر وصدا کرداونقدر

 .ابرومون رفت
 یگوش ماه. گشتندی خوردند وبر می کوچک بدون سر و صدا به ساحل مي ارام بود و موجهاایدر
 با یکام. جمع کردند و اتش زدند و دور ان نشستندزمیبچه ها ه. درخشدندی نور ماه مری زدی سفيها
 . شده بودندرهی اتش خيهمه در سکوت به شعله ها. نواختی را بدون ترانه می اهنگتارشیگ

 : زدي ضربه ای اهسته به شانه هستفرهاد
  ناراحتت کرده؟يزی شده؟چیچ

 : را پاك کردشی اشکهایهست
 .ستی نی مهمزیچ. خوام دست خودم نبودی ممعذرت

 : به او نگاه کردمایس
 . افتاده بگوی اتفاقم،اگهی دوستانت هستما

 :دی پرسفرانک
 ؟یستی خونه راحت ني کرده؟توتتی اذیکس

 : سرش را تکان دادیهست
 . دونم چرا حالم گرفتهینم
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  افتاده؟ی اتافاقشدهی چچرا
 ام و از کجا اومدم،اصال ی دونستم کی خواست می دلم مدی دونیم. دلشورهای ی نگرانهی. دونمینم
 دهی فای ولادی بادمی يزی چدی کنم شای مادرم نگاه مي اوقات ساعتها به عکسهایگاه.ادی نمادمی یچیه
 و مال چه م من از کجا اومددی فهمی می مادرم شدم وگرنه کهی از شانسم بود که شبنمیا. ندارهيا

  هستم؟يخانواده ا
 : گفتی با مهربانفرهاد

 .ی مسائل فکر کننی به ادی نباگهید.ی هستزی همه که حاال صاحب همه چنمیا
 ی که افتاده خونه مون کجا بوده چه شکلیرم پدرم اتفاقاتماد. اومدی مادمیدم . خواست خوی مدلم

 .شش سال از عمرم رو فرموش کردم. اومدهای به دنی شش سالگي هستم که تویبوده؟من مثل کس
 ی به هستی دانستند چه جوابی نمچکدامی سکوت کرده بودند و هیهمگ. ها به هم نگاه کردندبچه

 .بدهند
 داری بیصبح زود کام.دندی برگشتند و هر کدام به طرف اتاق خود رفتن و خوابالی شب به وي هامهین

 .دی دی را هم خالی بود به سراغ دخترها رفت و تخت هستی بهخ تخت فرهاد کرد که خالیشد،نگاه
 .نمی پاشو ببفرامرز

  چکار؟نجای اي اومدي شده بابا؟دست بردار کله سحریچ
  هم داره؟ي اگهی اتاق دنجای انمیبب
 ؟ی هستي اگهی کرده دنبال اتاق دتتیفرهاد اذ. بابا همه اش اشغالهنه

 ست؟ی ني اگهی دزی چینی زمری زي انبار،ابیی پستوهی هم نباشه اتاق
 چطور مگه؟.یچی هنه
 ! زدهبشونی غیواشکی دو تا جونور نیا

 .ای برن لب دردی ذاشتن قبل از طلوع خورشی داشتن قرار مشبید. خرابه پسر عمو جانفکرت
 . نگاه بندازمهی دی بای حاطر جمعيبرا. هستنیی هاوونهی دعجب

 ای شد که کنار هم رو به دری مدهی دی فرهاد و هستهیاز دور سا. به طرف ساحل به راه افتادیکام
 . چشم دوخته بودندای ارام به طرفشان رفت ان دو ساکت نشسته و به دریکام.نشسته بودند

 د؟ی کشی دردسر منفدری هست چرا الشیابا فخب ب! هادی هستییکارهای بعجب
 : به عقب برگشتفرهاد
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  نزنن؟شی تو رو اتي مومی بریواشکی جا هی ما نشد
 یتنم مور مور م. رو کنار خودش بشونهییای دري پرهی کلفت لی مرد سبهی تونم تحمل کنم ی نماصال

 رو ی که چای به ته دندی چشم دوختي شما کله سخریراست.ییای درياومدم کمک پر.شه
 دی لک و لک اومددی جالبه که بلند شدشیچ. هم همون اسمود،اسمونی همون خوررشدید؟خورشینیبب
 د؟ی نشستسرما ي تونجایا

 : گفتیهست
 !زی عزیی که پسرداي نداررتی بصچشم
 .می بشرفهمی کن شفی ما هم تعري براي تو که دارنی عمه نازندختر

 رونی بکشهی زنه و سرك می سو سو مدی خورشی وقتیکی تاري اون دور دورا تواستی که به درچشمت
 .ی نفس بکشدی و باي زنده ای کنی احساس مایاز در

  کنه؟ی میچه فرق.ی نفس بکشي مجبورشینی هم اگه نبي جورنیهم
 : نگاه کردی گرفت وبه کامای چشم از درفرهاد

 شه؟ی اصال احساس محساس سرت متو
 !شی من خود اتدی بر اتش داریشما از دور دست!شهی چه جورم سرم ماوه

 :دی خندیهست
 ! به خداي اوونهید

 : خرف را عوض کردیکام
 ؟ي ناراحت شده بودی دلت گرفته بود؟از چشبی د؟چراي رو به راه شدیهست
 : سکوت کرد وبعد گفتی کمیهست

 می زندگي تو دلشورههی ی نگرانهی شهیهم. برام سختهی خوشبختنهمهی تحمل ادیشا. دونمینم
 . کنهی ره نگرانم می مشی خوب پنقدری ای همه چنکهیا.بود

 : گفتفرهد
 .ي لذت ببرتی وقتشه از زندگگهی،ديدی کشی سختی به اندازه کافتو

 : کرددیی هم حرف او را تایکام
 . و نشاط هم دارهيشاد.ستی نی هم درد و رنج و نگرانشهی همیزندگ
 : گفتیهست
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 خواد داد بزنم و به همه یدلم م. کردمی من چطور زندگدی دونی که مدی هستی دو تا تنها کسانشما
 گه ی نفر مهیانگار . دهی گلومو فشار مخی بيزی چهی یول. کم ندارمیچی هگهیبگم چقدر خوشحالم و د

 .ی درد و عذاب باشتی در نهادی بای احساس خوشبختيبرا. تموم نشدهزیصبر کن،هنوز همه چ
 :دی را درهم کششیفرهاد ابروها

  شده؟ی؟چي درد؟چهی عذاب؟چهی ترسونی منو میهست
 : گفتیکام
 . تو مخالفت کنهي خواستگارشنهادی ترسه عمه خانم با پی می فکر کنم هستمن

 : گفتیهست
 کردم دای او رو که تازه پی خواد خوشبختی نفر مهی کنم ی مد،احساسی دونیم.ستی ننی همه اش انه

 تو جز خونواده ما می کنن و بهم بگن اشتباه کرددارمی خواب خوب بنیتظرم از اهر ان من.رهیاز من بگ
 .یستین

 : گفتفرهاد
 .ی نگران باشدیاصال نبا.ی هستبای کنه تو دختر عمه فری که هست ثابت ميشواهد
 .باستی مساله شباهت فوق العاده تو به عمه فرنیمهمتر. گهی راست مفرهاد
 : هشد و گفتری خای به دریهست

  برام افتاده؟ی چند سال کجا بودم و چه اتفاقنی من به اونا بگم که ادی دونی صالح مشماها
 : تکان دادی سرش را به عالمت نففرهاد

حاال . من از عکس العملشون مطمئن نبودملیاون اوا.می گفتی همون روزاول مدیبا. شدهری نظرم دبه
 . کننی مری سوءتعبمی کنفی رو تعرانیاگه االن جر. ترسمیم

 ؟ی کامهینظر تو چ.می رو ازشون پنهون کنی مهمزی چمی خواستی کنن ما می مفکر
 اونا رو ي صدايخودیب.ي عموت بودشیفعال که همه باور کردن تو پ.می صبر کندی نظر من بابه
حاال هم .می کنی می دادن اون وقت موضوع رو علنری وقت گهیاگه .می و دردسر درست نکنمیاریدرن
 ل معطادی که اگه زمی و بساط صبحانه رو راه بندازمی کنداری اون قوم خواب الود رو بدی بردیپاش
 .يداری و بیستی خواب نی خورم تا بهمی چشمت فرهاد رو مي،جلویکن

 :دی خندیهست
 . باال اومددیخورش.مینی رو ببدی طلوع خورشینذاشت
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 .ینی رو ببدی طلوع خورشي عمر وقت دارهی.زمی عزنترس
 . برگشتدی رفت و بعد از طلوع خورشای به کنار دری روز بعد هستصبح
 : که بلند شد،فرهاد هم امدي چايبو. صبحانه را درست کردبساط

 !ي دختر؟باز که کله سحر بلند شدي خواب ندارتو
 .نمی رو ببدیامروز موفق شدم طلوع خورش. رفتم لب ساحلییتنها.ي خبر ندارتازه

 :دی پرسفرهاد
 م؟ی کردی مدی خوردن چکار بای اومدن تو رو می می ابي سگا؟اگهي نکردداری منو بچرا

 .غصه نداره که.دی کردی مدای پگهی دی هستهی
 د؟ی طلوع خورشنی ادنی شد از درتی هم دستگيزیچ

 . کم دلم باز شدهی اره
 ؟یهنوز نگران.هی بارونیحساب. چشمات معلومه چقدر دلت باز شدهاز

 . دارهیدست از سرم بر ن. دلشوره سالهاست همراه منهنیا. نهروزی دمثل
 . نکنالی خودت فکر و خي برايخودیب. دمی بهت قول منویا. مرتبهزی چهمه

 .رونی برم بی من بساط صبحانه رو می کنداری رو از خواب بهیتا بق. ممنونمتی همدرداز
 :ب الود بود گفتفرامرز که هنوز خوا. شدندداری ها با سرو صدا از خواب ببچه
 ی منشوی تمرمی حاال دارمی نرفتياگه سرباز. زننی باش مداری بيکله سحر!التی تعطمی اومدمثال

 .میکن
 : گفتفرهاد

 .ی شی سر حال مری دوش بگهی غر نکن،پاشو غر
 : داد زدنیی از پایهست
 ! هادی نکنروزیمثل د!ستی ني از صبحانه خبرنیی پاادی تخت جمع نکرده بی کهر
 دو سه تا کلفت و نوکر دیهمه ش با! شما نوبرهی به شلختگییادما. همه تخت ها رو مرتب کردممن

 .دنبالتون باشه
 : هم ادامه دادفرهاد

 .نیی پادی ذارم بری مرتب نشه نمنجایتا ا. تخت خودش رو مرتب کنهی کهر
 : گفتفرامرز



 

@donyayroman 293 

  شده؟داری بي دختره خواب نداره باز کله سحرنیفرهاد،ا
 : که مشغول مرتب کردن تختش بود گفتمایس

 .ای شد رفت لب درداری صبح ب6 ،ساعتي خبر ندارپس
 : وارد اتاق شد و رو کرد به فرهادارشیک
 

 ؟ی کامهینظر تو چ.می رو ازشون پنهون کنی مهمزی چمی خواستی کنن ما می مفکر
 اونا رو ي صدايودخیب.ي عموت بودشیفعال که همه باور کردن تو پ.می صبر کندی نظر من بابه
حاال هم .می کنی می دادن اون وقت موضوع رو علنری وقت گهیاگه .می و دردسر درست نکنمیاریدرن
 ل معطادی که اگه زمی و بساط صبحانه رو راه بندازمی کنداری اون قوم خواب الود رو بدی بردیپاش
 .يداری و بیستی خواب نی خورم تا بهمی چشمت فرهاد رو مي،جلویکن

 :دی خندیهست
 . باال اومددیخورش.مینی رو ببدی طلوع خورشینذاشت
 .ینی رو ببدی طلوع خورشي عمر وقت دارهی.زمی عزنترس
 . برگشتدی رفت و بعد از طلوع خورشای به کنار دری روز بعد هستصبح
 : که بلند شد،فرهاد هم امدي چايبو. صبحانه را درست کردبساط

 !ي دختر؟باز که کله سحر بلند شدي خواب ندارتو
 .نمی رو ببدیامروز موفق شدم طلوع خورش. رفتم لب ساحلییتنها.ي خبر ندارتازه

 :دی پرسفرهاد
 م؟ی کردی مدی خوردن چکار بای اومدن تو رو می می ابي سگا؟اگهي نکردداری منو بچرا

 .غصه نداره که.دی کردی مدای پگهی دی هستهی
 د؟ی طلوع خورشنی ادنی شد از درتی هم دستگيزیچ

 . کم دلم باز شدهی اره
 ؟یهنوز نگران.هی بارونیحساب. چشمات معلومه چقدر دلت باز شدهاز

 . دارهیدست از سرم بر ن. دلشوره سالهاست همراه منهنیا. نهروزی دمثل
 . نکنالی خودت فکر و خي برايخودیب. دمی بهت قول منویا. مرتبهزی چهمه

 .رونی برم بی من بساط صبحانه رو می کنداری رو از خواب بهیتا بق. ممنونمتی همدرداز
 :فرامرز که هنوز خواب الود بود گفت. شدندداری ها با سرو صدا از خواب ببچه
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 ی منشوی تمرمی حاال دارمی نرفتياگه سرباز. زننی باش مداری بيکله سحر!التی تعطمی اومدمثال
 .میکن

 : گفتفرهاد
 .ی شی سر حال مری دوش بگهیو  غر نکن،پاشغر

 : داد زدنیی از پایهست
 ! هادی نکنروزیمثل د!ستی ني از صبحانه خبرنیی پاادی تخت جمع نکرده بی کهر
 دو سه تا کلفت و نوکر دیهمه ش با! شما نوبرهی به شلختگییادما. همه تخت ها رو مرتب کردممن

 .دنبالتون باشه
 : هم ادامه دادفرهاد

 .نیی پادی ذارم بری مرتب نشه نمنجایتا ا. تخت خودش رو مرتب کنهی کهر
 : گفتفرامرز
  شده؟داری بي دختره خواب نداره باز کله سحرنیفرهاد،ا

 : که مشغول مرتب کردن تختش بود گفتمایس
 .ای شد رفت لب درداری صبح ب6 ،ساعتي خبر ندارپس

 : وارد اتاق شد و رو کرد به فرهادارشیک
 
  ن؟ی غمگي آهنگهانی اهیچ. کنمی تهران چند تا نوار شاد براتون ضبط ممیدیاد، رسآقا فره -

 : دی با تعجب پرسفرهاد
 ! کدوم آهنگها؟ -
 درد و یهر چ. خونهی مشویکیاالن هم داره . کنهی خانم گوش می و هستدیگذاری که شما منیهم -

 . خونهی منی غمگي صدانی سراغ آدم، مخصوصا که با اادیقمه م
 ي صبحانه و زمزمه کردن ترانهازی مدنی انداخت که مشغول چی به هستی ترس نگاهي از باالفرهاد

 . بود
 

  می تنها نرو بذار تا با هم برهمسفر
  می هردومون مسافریکی سرنوشتمن

   هنوزم خسته راهدم،ی از راه رستازه
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  امی تنها نرو بذار تا منم بهمسفر
 
 .  گوش دادندی هستيو به صدا ستادندی هم کنار فرهاد، اهیبق
 

  ي دربدری تا به کدهی به لبهام رسجون
  ي بردی غربت رو تنم که بازم باگرد

 
 :  از باال صدا زدفرهاد

 همه کور يفکر کنم اشتها. می صبحانه خوردن گذشتریما از خ.  زحمت نکشخودی خانم، بیهست -
 ! شد

 انداخت و شروع ی شده بودند، نگاهرهی ترس به او خي سرش را باال گرفت و به بچهها که از رویهست
 : کرد

 
   چشماتو و کن منو نگاه کنمی جان مرـ

  دی در اومد خورشدی هوا سپشد
   به صحرامی که بردهی اون رسوقت

  می مترنی نازنيا... می مرنی نازنيا
   دوباره صبح شدباز

  دارمی هنوز بمن
  دمیدیتو رو خواب م... دمیکبی مکاش

  می مرنی نازنيآ... می مرنینازن يآ
 
   بازم بخونم؟ایاشتهاتون باز شد  -

 :  گفتیکم
 ! یکنی رو تموم مرهای و نون و پنیخونی طور آواز منی هممی بجنبرید. گهینه بابا بسه د -
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 ماندند و به الی هم در وهی کنند، بقدی از صبحانه بچهها دو گروه شدند؛ چهار نفر به بازار رفتند تا خربعد
 و فرهاد به خوردن و مای و سی آورد و با کامکی و کي چایبد از نظافت، هست. نظافت پرداختند

 . صحبت کردن مشغول شدند
 :  شدالی پرنده در دست داشت، وارد وکی که ی در حالفرامرز

 !  ناهارمننمیا -
 :  با تعجب گفتفرهاد

  ؟ي به خورد ما بعديخوای منویا -
 :  گفتیهست

  ؟ي از کنار ساحل پرنده مردهها رو جمع کردیرقت -
   دادم؟نوی چقدر پول همدیدونی مدی داراریاخت -

 :  گفتیکم
 ی همون جائیرفت! ي مثل بچه آدم برگردمی بفرستي کارهی نشد تو رو دنبال ؟ی کارش کنیکه چ -

  ؟يدی خرنوی ا،ي بوددهیکه اون دل و جگر االغ رو خر
 :  گفتفرامرز

 .  بازار بابلسر بودينه بابا تو -
 :  داد زدیکام
  ؟يخری که مهی چنی ای نگفتي بودنی تو که با اارش،یک -
 :  که تازه وارد شده بود، گفتارشیک
 .  گفتی که فرامرز مينجوری ان،یواهللا من فکر کردم شماها قبال ازش خورد -
  م؟ی مگه ما مرغ مرده خورده،یفرامرز به هفت جدش خند -

 :  بود، کردستادهی افی رو به فرامرز که همان طور بالتکلفرهاد
اونقدر هم گشتش . ی تا پرهاشو بکنکشهی فقط دو ساعت طول م؟ی چکارش کنيخوای منویحاال ا -

 . پزهی زودپز هم نميسفته که تو
 :  بلند شدیهست

 .  راحت ترهالمی خينجوریا.  صبحانه رو بخورمهیمن که رفتم بق -
 :  گفتشبنم
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 . ذهی لذیلی گوشتش خنی اگفتیم.  کردفی تعریلی بازار خياون آقاهه تو -
 :  گفتیکام
 شما چهار تا رو بفرستم دنبال دونستمی مدیبا. ی آقا رو بکننی ضمانت استی نیاجیشبنم خانم، احت -

 . میمونیناهار، همه مون گرسنه م
 :  به فرامرز گفتفرهاد

بعد هم .  به سگش بخورهدهی مای خوردشی مای.  چکارش کنهدونهی خودش مدر،ی بده به سرانویبرو ا -
 دی خري تا دفعه اخرمون باشه تو رو برااری بری چند پرس غذا بگیشبی برو رستوران پرارشیبا ک

 . یرفتی خودت مدیبا. ی توئه کامری همش تقصمیفرستیم
 برو ی دم در خونه ما بگه کامادی بدیز با خانمو گرفت هر رونی نه؟ پس فردا اای رهی بگادی دیبابا با -

 .  مرغ بخر، برو برام چند تا تخم مرغ بخرهیبرام 
 .  ناهار چلو کباب گرفتندي با شبنم و فرانک دوباره رفتند و براارشی و کفرامرز

.  زنگ زدلشی فرهاد هنوز گرم نشده بود که موبايچشمها. دندی دراز کشي از ناهار هر کدام گوشه ابعد
 . پدرش بود

 . سالم پدر -
  اوضاع چطوره؟. سالم پسرم -
 . هی خالیلی همه شما خي خوب، جایلیخ -
   چطوره؟یبچهها همه خوبن؟ هست -
 خوش یلی که خیبه هست. کننیاالن همه دارن استراحت م.  هم روبراههیهست.  خوبنیهمگ -

 . گذشته
   روبارهه؟زیپس همه چ. خوب خدا رو شکر -
 :  مشکوك شدهادفر
   شده پدر؟يزیچ -
 . ستی نی مهمزینه چ -
 .  افتادهی شده، از صداتون معلومه که اتفاقی چدیبه من بگ -
 ی سالهی... فرهاد. می بپرسی احوالمیخواستیم.  بودی نگران و دلواپس هستینه راستش عمه خانم کم -

  ه؟ی چی هستلئیفام.  نگويزی چی به هستی ولکنم،یازت م
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 : بهادر خان گفت.  سکوت کرددفرها
  امجده، آره؟ -
 ... دونمینم... ای که مدارکش گم شده بوده نهی به خاطر ادی شادونمینم. ستی نی مهمزیپدر چ -
 رو از ما پنهون يزی امجد باشه؟ مگه عموش براش پاسپورت نگرفته؟ چی هستلی فامدیچرا با -
  د؟یکنیم
   موضوع رو گفته؟نی به شما ایک -
 خوشحالن، اون اصال دوستش ی چرا بر عکس همه که از بودن هستدونمینم.  بودنجایعموت صبح ا -

 یک. شهی می بعد چمینی ببدیبا.  فکرش رو نکنادیحاال ز.  رو نگران کردسیبا حرفش من و فرنگ. نداره
 د؟ی گردیبرم
 . دمیبهتون خبرش رو م. می که تا هوا روشنه برسمی افتی کنم صبح راه مشونیفردا اگه بتونم راض _

 :دی پرسیکام.  را کنار گذاشتی کرد و گوشی خداحافظفرهاد
  شده فرهاد؟یچ _

 : آهسته گفتي با صدافرهاد
 .ی هستیلی داده به فامریعمو اسکندر گ.  شهی می هستی باعث نگرانار،یصداشو درن _
  کنه؟ی ملهی دختره پنی به انقدریچرا ا ا _
 ی هستینگران.  کنهی تالفي جورهی خواد یم.  به دل گرفتهی از من و هستیبی عجنهی دونم کینم _
 اون جلوتر باخبر افته،ی بی خواست اتفاقیهر موقع م.  بودی خوبيشگوی پشهیاون هم. ستی نيخودیب
 . شهی مشکل می من و هستي کم براهی ارن،ی رو دربهی قضياگه بخوان ته و تو.  شدیم
 داره ی فعال هستم،ی گی بهشون مي جورهی فرصت مناسب کی در م،یحاال فکرشو نکن، بذار برگرد _
 .اری خودت ني به رواد،یم
 

 13 فصل
 

 را صدا یعصر، عمه خانم، هست.  ناهار به منزل پدرش آمدي رفت و برامارستانی صبح، فرهاد به بشنبه
 : از دوستانش بروند، فرهاد گفتیکیکرد و گفت آماده شود تا به منزل 

 ! عمه جاندی دور رو از ما گرفتگهید _
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. ننی خواد اونو ببی دلشون میلی دوستام، خشی خوام ببرمش پی مال تو بود، حاال میچند روز هست _
 براشون گفتم، ازم قول گرفتن که امروز با خودم ی از هستی من اومدن، وقتدنی دي برادیشما که نبود
 .اببرمش اونج

 ! دنبال کارمونمیپس ما هم بر _
*** 

 . درهي توي بندازي منو ببردمی ترسی دختر، همه اش مهی عالتیرانندگ _
  کجاست؟می برمی خوای که میینجای ای شه؟ راستی مدای شهر هم دره پي تونجایآخه خاله جون ا _
هر چند . می شناسی رو مگهی که از سالها قبل همدمیرمردی و پرزنیما چند تا پ.  از دوستامیکیمنزل  _

 گهیخب د. می کنی و با خاطرات گذشته، سر خودمون رو گرم ممی شی جمع میکی منزل کباریوقت 
دا کردم و چقدر ی بهشون گفتم تو رو پی شناختند، وقتی خوب میلی رو خبایاونا فر. نهی ما همحیتنها تفر

 البته همه شون م،ی ارجمند دعوتمساری امشب منزل تننت،ی مشتاق شدند ببیلی خ،ی هستبای فرهیشب
 .ی تحملشون کندی بارن،یمثل من پ

 .ستی نی مشکلچیاگه دلشون مثل شما جوون باشه، ه _
 ! زبون تونیامان از دست ا _
 یمی دوستان قدشتریب.  هم به دنبالشی عمه خانم جلو رفت و هستدند،ی ارجمند که رسمساری منزل تبه

عمه خانم که .  بلند شدند و به استقبال آنها آمدندشانی او از جادنیدبه محض . عمه خانم جمع بودند
 جفت چشم به او ند با لبخند سالم کرد، چی در کنار رفت و هستي از جلود،ی دینگاه مشتاق آنها را م

 :دیعمه خانم خند.  شده بودندرهیخ
 د؟ی دیجواب سالم دختر منو نم _

 : خودشان نشاندندنیبعد او را ب.  کردندیهست از ی با هم شروع به سالم و احوالپرسهمه
 ! من چقدر شباهتيخدا _
 .باستیانگار خود فر! هیباور نکردن _
 .همون صورت و چشمها _
 !لیو همون قد و باال و اندام شک _
 ! موندهي همونطوربای و فرمی شدریانگار فقط ما پ _
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 به نی شدند که با تحسی مدهی آنها دو سه مرد جوانتر هم دانیم.  کردی با لبخند به آنها نگاه میهست
 آنقدر با محبت و احترام با آنها یهست.  کردی همه را معرفیکی یکیعمه خانم .  کردندی نگاه میهست

 از آنها نفر  شده بودند، دوتشیمی و صمی و گرمییبای و زافهی مسحور قی کرد که همگیصحبت م
 . زدند که باعث شد او تا لحظه سوار شدن بخنددییانم حرفها گوش عمه خری زیموقع خداحافظ

 د؟ی خندی مينطوری بهتون گفت که ای چس،یخاله فرنگ _
 . برهی دزده و می که اگه فرهاد بفهمه شبونه تو رو ميزی چهی _
 ؟ی چيبرا _
 ! شده، دست به نقددایدو تا خواستگار برات پ _
 ! مردا؟ری پنی از هما؟یک _

 :دی خانم خندعمه
 . نوه اشي هم برایکی پسر برادرش و ي براشونیکی زم،ینه عز _
 . و نه من اونا رودنیهنوز که نه اونا منو د _
 .ي خواستگاري براانی گرفتن بیخب داشتن اجازه م _
  چکار کنم؟دیحاال من با _

 : نگاه کردی خانم با تعجب به هستعمه
 .ی هستتی من گفتم تو نامزد پسر دائ؟ی رو چکار کنیچ _
 . باشني استهی خوب و شاي پسرهادی شاد؟ی گفتنویچرا ا! اِ خاله جون _
 ه؟ی فهمم، منظورت چی من نم،یهست _
  افته؟ی می اتفاقي خواستگارانی جلسه بهیخب خاله جون،  _

 :دی خندیهست.  شدرهی خانم به او خعمه
 نیهم... ی حرفهی ،ی حرکتهیآخه .  کنمتی خرده فرهاد رو اذهی خوام ی میول.  نشدموونهی ددینترس _

 ! خوره کهی به درد نمگهی شما دي دوستانی شه مثل ای مری آخرش پره،ی و مادی ميجور
 :دی خانم هم خندعمه

 نمیحاال بگو بب.  کنمی براتون مي فکرهی تموم بشه التی تعطنینترس، بذار ا! امان از دست تو _
 ؟يچقدر دوستش دار

 : را باز کرد و گفتشی دستهایهست
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 ! آسمون با همه ستاره هاشنیبه اندازه تموم ا _
 : خانم داد زدعمه

 . برمی عروس شدنت رو به گور مي آروز،ي دی اون فرمونو، تو آخرش امشب منو به کشتن مریبگ _
 تنها یلی من خد،یتو رو خدا فکر رفتنو نکن.  دارماجیمن حاال حاالها به شما احت. خدا نکنه خاله جون _
 . شمیم
 . شهی اون رقم زده باشه همون میهر چ.  خوادی برامون می خدا چنمی ببدیبا _
 

 : کنار فرخنده و عمه خانم نشسته بود که فرهاد زنگ زدیهست
  خوش گذشت؟شبیسالم خانم خانما، حالت چطوره؟ د _
 متفرقه يزهایاز چ . کنمی می فقط با شما احوالپرسدی هستمی چون پسر دائدیسالم ممنونم، ببخش _

 .دی نکنیلطفا صحبت
  شده؟یمگه چ! ؟ی چیعنی _
 . آقا مجرد صحبت کنمهی با ستیدرست ن.  شمیمن دارم متأهل م _
 ه؟ی منظورت چ؟ی هستی گی مي داریچ _
 موافقت دو طرف هم گرفته شده، فقط مونده مراسم بای شده، تقرياز من خواستگار.  که گفتمنیهم _

 !شیرسم
 : با خنده گفتفرخنده

 !طونکی نکن شتیپسر منو اذ _
 : گفتفرهاد

 .نمی رو بده به عمه ببیگوش _
 . که گفتمنی همست،ی ني و خواهش و التماس هم خبریونیاز پا درم _
 . رو بده به عمهیگفتم گوش _
 ؟ی زنیباشه بابا، چرا داد م _

 . را به دست عمه خانم دادی گوشیهست
  گه؟ی می چی شده، هستیعمه جان چ _

 :  خونسرد و آرام جواب دادیلی خانم خعمه
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هر دو از . ی هستي کردن برای دو تا از دوستام برادرزاده و پسرشون رو معرفیکی شبی دیچیه _
 کنم یفکر نم.  دارنهی عالالتیتمام فرزندانشون هم تحص.  هستندي مشخص و ثروتمندیلیخانواده خ

 .ن کدومشون بهتر هستمینی ببمی با دو خانواده آشنا بشمی برنامه بذارهیقرار شد .  باشهیمشکل
  ده؟ی می حرف چه معننی ا،ی چیعنی _
 بر و نی با ایمخصوصا هست.  شه که تا آخر عمر مجرد بمونهینم.  شوهر کنهدیخب پسرم، دختر با _

 . کنهششی نباشه که ستای کسفهیرو ح
 .نددی خندی خودش را به فرخنده چسبانده بود و باهم میهست

 ی ذاشتم هستی بوده، و گرنه نمی معمولی مهمونهی نی کردم ایفکر م.  شدمجیعمه جون، من گ _
 .پاشو اونجا بذاره

 . کس هم حق دخالت ندارهچی با منه، هارشی فعال اخت؟یشی وصلی مگه تو وک؟ی چیعنی حرف نیا _
 . اونجاامیمن االن م _
 مراسم لباس نی ايبرا. می کندی خری خوام ببرمش کمیم. میستی ما نيای می هستدنی دياگه برا _

 .خوب و مناسب الزمه
 : سکوت کرد و عمه خانم گفتفرهاد

 . شلوغه، خداحافظ پسرمیلی ما سرمون خي ندارياگه کار _
 : را گذاشت و گفتی هم گوشبعد
 ! دستش موندهي تلفن تویفکر کنم هنوز گوش _

 : گفتفرخنده
 .دمی رو ندی بچه، کسنی تر از این خجالتم. دی نکنتشیعمه خانم، اذ _
 . باشه و مردونهي قودی نداره، بای دوره زمونه مفهومنی اي بودن توی بابا خجالتيا _

 : گفتیهست
 ترسه خاله جون بزنه تو ذوقش و ی کنه، می مامان فرخنده، فقط جرأت نمستی نیاصال هم خجالت _

 .جواب نه بده
 : گفتفرخنده

 
 زم؟ی عزهیجواب خودت چ-

 : گفتي کشداري مبل نشست و با صداهی صاف رویهست
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 !بعله-
 : خان وارد سالن شدبهادر

  بود؟ی بعله چنیا-
 : رفته بود ،گفتسهیفرخنده که از خنده ر-
 .ادی برونی حرف از دهنه من بدهیمهلت نم. کردمي خواستگاری فرهاد از هستابیدر غ-

 : خانوم از جاش بلند شد و گفتعمه
 می پاشو پاش با هم بردهی ور پري نداره دختره ای ذره حجب و حهی!می قديدختر هم دخترها-

 تکون هی پسره نی انمی ببخوامیدمی نزنی حرفچی دو نفر هم حواستون باشه فرهاد که اومد هدشمایخر
  نه؟ای دهیبه خودش م

 : هم بلند شد و گفتیهست
 !شی خواستگارادی اقا بتی التماسشو بکنه تا ادی بای و خانومی خوشگلنیدختر به ا! ها یعجب بدبخت-

 :دی خان قاه قاه خندبهادر
 خوبه؟! توي خواستگارادی امشب بنی همرمیگیمن گوششو م-

 : با ناز گفتیهست
 یکی خاله جون ياز همون دوستا.کنمی نميمن اصرار. نباشهلشی مدیشا.ستینه بهادر خان زور که ن-

 شن چه کار کننم؟ باریحاال پ.کنمیرو انتخاب م
 : خانوم گفتعمه

  نه ؟ای یوفتی وروجک راه ميدختره -
 .هی چفی تکلنمی بزنم ببی دو کلمه حرف حسابدیذارینم.اومدم اومدم-
 .نمی باال ببای بعی تو از همون روز اول هم مشخص بود سرفیتکل0

 : بود،رو به بهادر خان کرد و گفتدنی که هنوز در حال خندفرخنده
 شهی مداشیاالن پ.طفلک تنه بچمو لرزوند! پارهشی اتنی از دسته ايوا-
 .ستی به خودش بده بد نی تکونهی نداره به قول عمه خانوم یبیع-
 بهادر خان فکرشو يوا. بشهخی هی بهش بگه و سنگ رويزی چهی عمه خانوم ترسهی میاز خداشه ول-

 شد؟ی می کبی نصی ازدواج کرده بود االن هستدیبکن اگه فرهاد با مهش
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 چی فرهاد مخالفت کرده وگرنه االن همی مسئله فکر کرده بودم شانس اوردنیاتفاقا خودم هم ب ا-
  کردشدی نميکار
 ن؟ی لزشون خبر داریراست-
 بد ی با هستدی که اومدم متوجه شدم که مهشي چند بارنی بهتره اينجوری البته انجای اانیکمتر م-

 .زنهی و باهاش بد حرف مکنهی ميرفتار
 یلیخ.ستی حرف زدن نی و پشت سر کسبتیاهل غ. نزدهی پشت سرشون حرفی تا حاال هستیول-

 .شهی نمدای فرهاد پيبهتر از اون برا.شهی عروسم میخوشحالم که هست
 .هیاومد عجب پسر حالل زاده ا-

 : شتابان وارد سالن شد و گفتفرهاد
  کجاست؟یسالم مادر سالم پدر هست-
 .دیا عمع خانوم بره خررفته اماده بشه ب-

 . را باز کرد و داخل شدی باال رفت و در اتاق هستیکی معطل نکرد پله ها را دو تا فرهاد
 . من لباس مناسب تنم نباشهدی شای در بزنیستیبلد ن-
 ؟یگی راست مای ی کنتمی اذيخوای؟می چیعنی حرفا نیا-
 تا حاال من دروغ گفتم؟اصال من اهل دروغ هستم؟-

  بود؟ی چشبی ديماجرا. نکنتمی اذیهست
 : را باال انداخت و گفتشی شانه هایهست

 نمبدونم از خاله جون بپرس-
  نداشته باشهقتیدعا کن حق-
  نداشته باشه پسر؟قتی حقیچ-

 .فرخنده خانوم و بهادر خان هم پشت سرش بودند. بودستادهی خانوم بود که در چارچوب در اعمه
از مال و منال و ثروتش هم .و وجاهت و قد وباال هم که حرف نداره  ی دختر دم بخته از خوشگلنیا-

  نشه؟دایکم داره که براش خواستگار پ. زنمی حرف نمگهیکه د
  عمه جون؟دی گرفته ایمیچه تصم-
 . که کدومشون بهترهنمیبی اما دارم میچیهنوز ه-
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 دی که بادیمگه نمبگفت. حرفها بود نی و ایلی شده بود ،حرف ازدواخ فامهی حرف ازدواج من و بقنمیبب-
 ؟ی تموم رسو رسومات خانوادگری زدی حاال زدیم؟ولیتو خانواده ازدواج کن

 !شهی نمدای پلی تو فامی هستي مناسب برادمیخب اخه د-
 : کرد و گفتی مکثفرهاد

 شه؟ی نمدایپ-
 ؟ي هست؟تو سراغ داریمن که خبر ندارم مگه ادم مناسب-

 تخت يوبعد مستاصل رو.کردندی انداخت که بدون لبخند نگاهش میگاه به تک تک انها نفرهاد
 :نشست

 . بگمدیچطور با....ی چدونمینم..... شدمجیگ......یعنی......کردمیمن فکر م-
 زم؟ی عزهیجواب خودت چ-

 : گفتي کشداري مبل نشست و با صداهی صاف رویهست
 !بعله-

 : خان وارد سالن شدبهادر
  بود؟ی بعله چنیا-
 : رفته بود ،گفتسهیفرخنده که از خنده ر-
 .ادی برونی حرف از دهنه من بدهیمهلت نم. کردمي خواستگاری فرهاد از هستابیدر غ-

 : خانوم از جاش بلند شد و گفتعمه
 می پاشو پاش با هم بردهی ور پري نداره دختره ای ذره حجب و حهی!می قديدختر هم دخترها-

 تکون هی پسره نی انمی ببخوامیدمی نزنی حرفچیاشه فرهاد که اومد ه دو نفر هم حواستون بدشمایخر
  نه؟ای دهیبه خودش م

 : هم بلند شد و گفتیهست
 !شی خواستگارادی اقا بتی التماسشو بکنه تا ادی بای و خانومی خوشگلنیدختر به ا! ها یعجب بدبخت-

 :دی خان قاه قاه خندبهادر
 خوبه؟! توي خواستگارادی امشب بنی همرمیگیمن گوششو م-

 : با ناز گفتیهست
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 یکی خاله جون ياز همون دوستا.کنمی نميمن اصرار. نباشهلشی مدیشا.ستینه بهادر خان زور که ن-
  باشن چه کار کننم؟ریحاال پ.کنمیرو انتخاب م

 : خانوم گفتعمه
  نه ؟ای یوفتی وروجک راه ميدختره -
 .هی چفی تکلنمیبزنم بب ی دو کلمه حرف حسابدیذارینم.اومدم اومدم-
 .نمی باال ببای بعی تو از همون روز اول هم مشخص بود سرفیتکل0

 : بود،رو به بهادر خان کرد و گفتدنی که هنوز در حال خندفرخنده
 شهی مداشیاالن پ.طفلک تنه بچمو لرزوند! پارهشی اتنی از دسته ايوا-
 .ستی به خودش بده بد نی تکونهی نداره به قول عمه خانوم یبیع-
 بهادر خان فکرشو يوا. بشهخی هی بهش بگه و سنگ رويزی چهی عمه خانوم ترسهی میاز خداشه ول-

 شد؟ی می کبی نصی ازدواج کرده بود االن هستدیبکن اگه فرهاد با مهش
 چی فرهاد مخالفت کرده وگرنه االن همی مسئله فکر کرده بودم شانس اوردنیاتفاقا خودم هم ب ا-

  کردشدی نميکار
 ن؟ی لزشون خبر داریراست-
 بد ی با هستدی که اومدم متوجه شدم که مهشي چند بارنی بهتره اينجوری البته انجای اانیکمتر م-

 .زنهی و باهاش بد حرف مکنهی ميرفتار
 یلیخ.ستی حرف زدن نی و پشت سر کسبتیاهل غ. نزدهی پشت سرشون حرفی تا حاال هستیول-

 .شهی نمدای فرهاد پيبهتر از اون برا.شهی عروسم میخوشحالم که هست
 .هیاومد عجب پسر حالل زاده ا-

 : شتابان وارد سالن شد و گفتفرهاد
  کجاست؟یسالم مادر سالم پدر هست-
 .دیرفته اماده بشه با عمع خانوم بره خر-

 .خل شد را باز کرد و دای باال رفت و در اتاق هستیکی معطل نکرد پله ها را دو تا فرهاد
 . من لباس مناسب تنم نباشهدی شای در بزنیستیبلد ن-
 ؟یگی راست مای ی کنتمی اذيخوای؟می چیعنی حرفا نیا-
 تا حاال من دروغ گفتم؟اصال من اهل دروغ هستم؟-
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  بود؟ی چشبی ديماجرا. نکنتمی اذیهست
 : را باال انداخت و گفتشی شانه هایهست

 نمبدونم از خاله جون بپرس-
  نداشته باشهقتیدعا کن حق-
  نداشته باشه پسر؟قتی حقیچ-

 .فرخنده خانوم و بهادر خان هم پشت سرش بودند. بودستادهی خانوم بود که در چارچوب در اعمه
از مال و منال و ثروتش هم . و وجاهت و قد وباال هم که حرف نداره ی دختر دم بخته از خوشگلنیا-

  نشه؟دایکم داره که براش خواستگار پ. زنمی حرف نمگهیکه د
  عمه جون؟دی گرفته ایمیچه تصم-
 . که کدومشون بهترهنمیبی اما دارم میچیهنوز ه-
 دی که بادیمگه نمبگفت. حرفها بود نی و ایلی شده بود ،حرف ازدواخ فامهی حرف ازدواج من و بقنمیبب-

 ؟ی تموم رسو رسومات خانوادگری زدی حاال زدیم؟ولیتو خانواده ازدواج کن
 !شهی نمدای پلی تو فامی هستي مناسب برادمیخب اخه د-

 : کرد و گفتی مکثفرهاد
 شه؟ی نمدایپ-
 ؟ي هست؟تو سراغ داریمن که خبر ندارم مگه ادم مناسب-

 تخت يوبعد مستاصل رو.کردندی انداخت که بدون لبخند نگاهش می به تک تک انها نگاهفرهاد
 :نشست

 . بگمدیچطور با....ی چدونمینم..... شدمجیگ......یعنی......کردمی ممن فکر-
 : به عمه خانوم انداخت و به طرف فرهاد رفتی نگاهیهست. انداختنیی را پاسرش

تو غصه . نگفته رو من گفتميزهایچ.ی بگي و چطوری بگی چیدونیقربون تو پسر خوب برم که نم-
 !شهی مدی سرت سفيموها.ياری به خودت فشار بادی زخوادینم.زمینخور عز
 : و گفتدی خندفرخنده

 .ي غصه بخورخوادیتو اصال نم.می گرفتی سفت و محکم از هستیلیرو خ+ اره پسرم ما جواب -
 :  با تعجب گفتفرهاد

  رو؟یجواب بعله چ-
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 : خان گفتبهادر
 یلی لپرسهیزه م کردن تافی همه داستان تعرنی بعد اگفتی و مبودی منجای کامران ادی باب االن بايا

هر موفع برنامه رو .کننی اخراجت ممارستانی روزها از بنیهم.پاشو برو به کارت بس. مردایزن بود 
 بهتر نیاز ا.ینی سفره عقد بشي پانجای اییای و بشگاهی سر اراهی يمبریکنی تو رو خبر ممی کردفیرد
 ؟یخواهیم

 : انداخت و گفتهی و بقی به هستی نگاهفرهاد
 ! باشهادتونی نیامروز نصف گوشت تنم اب شد ا-

 : گفتدیخندی خانوم که معمه
بهادر خان .رهی نمرونی اقا از اتاق بنی اي تا تو نری هستمی برای بکنهی روزه چاقت م2 ینترس هست-
 رهی روز مهی نداره یمعن.شمی میاگه بدن من خودم شاک. دکتر خقوق ندني ماه به اقانی باشه اادتی

 .کنهیسر کار سه روز استراحت م
 بکنم که شارژبشم برم سر ی با هستکی سالم علهی گفتم یصبح. فکر ادم راحت باشهدیذاریشما نم-

 / نه هنوز روشنهای رو خاموش کردم ي کترری زدمی هول کرد نفهمنقدریکار ا
 : دست به کمر زد و گفتیهست-
 . با تو فرهاد خاندونمی من مرهی بگشی به حالت اگه خونه ام اتيوا-
 

 به دانستندمتعلقیباغ منزل بهادر خان که حاال همه م.دی از راه رسشیهاییبای با همه زبهشتی اردماه
عمه خانوم و بهادر خان امادهه بودند تا با . نوبرانه بودي هاوهیغرق در گل و شکوفه و م. استیهست

 همه به چشم ه و ارامش در چهرشیساا. کنندای را مهشی ،تمام خواسته های هستي اشاره نیکوچکتر
  و ارامششی بود تا اساياو هر لحظه منتظر حادثه ا. نگران بودی هستانی منیفقط در ا.خوردیم
 
 .ردی بگنشی از آن خانه و ساکنرا

 و پشت پنجره ختی خودش ري قهوه برای پشت سر هم فنجانی روز فرهاد بعد از دو عمل جراحآن
 نرفته یی جایی بود که تنهایمدت. بخورندرونی برود و شام را بیقرار بود بدنبال هست.ستادیاتاقش ا

 ؟دریشیمتو آخرش آدم ن: شتابان وارد شدیهنوز قهوه اش تمام نشده بود که در اتاق باز و کام.بودند
 ؟یستیزدن بلند ن
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 دهیبر دهی را بطرف فرهاد گرفت و برگرشی گذاشت و دست دنهی سي دستش را روکی یکام
 .حرف بزنم...بتونم...در آد...نفسم...صبر کن:گفت
  آسانسور نداره؟نجای امگه

 .نییپا...ادیب...تا آسانسور...کنم...صبر...تونستمینم
 .ادی اب بخور تا حالت جا بوانی لهی ای شده؟بی چحاال
 .میفتیزود راه ب...پاشو لباستو بپوش: و بعد گفتدی آب را الجرعه سر کشوانی لیکام

 کجا؟
 .کنمی مفیتو راه برات تعر.. حرف نزنپاشو

 . از اتاق خارج شدی و بدنبال کامدی کتش را پوشفرهاد
 م؟ی بردی باکجا

  افتاده؟ی چه اتفاقی پدرت اگه بدونمنزل
  شده؟شی طوری نه؟هستای یزنیحرف م.ادی شده؟جونت باال بیچ:ستادی افرهاد

 .شهی مشی طوری و ورور کنی واستنجای اگه اادی احتمال زشهیم
  شده؟ی بگو چیکام
 . آسانسور و دکمه طبقه همکف را فشار دادي تودی دستش را گرفت و کشیکام

 ه؟ی طرف کیزنیحدس م. هم باهاش بودهرمردی پهی بهم زنگ زد عمو اسکندر رفته اونا فرامرز
  هست؟ی حاال کدونمی مچه

 !رجی ابرادر
 ه؟ی کرجیا
 .ی پدر هستبای فر شوهر عمهرجیا!ی بابا چقدر خنگيا

 ؟ی هستي عمویعنی: فرهاد باز مانددهان
 . با عمو اسکندر اومدن اونجای هستي فرامرز گفت عموی شدم وقتينجوری هممنم
  شد؟ی بعد چيدینفهم

 . اومدم سراغ توعی سرنه
عمو اسکندر از اول هم مشکوك بود خدا . بشهداشی پرجی برادر انکهی از اری غکردمی رو ميزی هر چفکر

 هی دی بانهی رو ببی آرامش و خوشبختي روخوادی تا مچارهیدختره ب.. نکرده باشنتی رو اذیکنه هست
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 بغل زی ميکشو ي اتاق خوابم توي برو توری خونه منو بگدی کلنیا! دامنشي توافتهی از آسمون بيزیچ
 عی همه رو سرهی جعبه خاتمکارهی کمد لباس هم يتو. پرونده هستهیتخت چند تا آلبوم عکس و 

 . اونجااریبردار ب
بمحض آنکه فرهاد وارد سالن شد همه به بطرف او برگشتند و . خانه بهادرخان سر و صدا بلند بوددر

 خان و همسرش عمه خانم و بهادرخان و اریهمه آنجا بودند خانواده اسکندر خان اسفند.ساکت شدند
شد و بطرف او   فرهاد شتابان بلنددنی کنار عمه خانم کز کرده بود با ددهی پری که با رنگیهست.فرامرز

 خوشحال اریعمه خانم و بهادرخان بشدت برافروخته بودند ودر مقابل اسکندرخان و خانواده اش بس.آمد
استه  و پوش و ارکیکنار اسکندرخان مرد مسن و ش.شکستندیبقول معروف با دمشان گردو م.و شادمان

 فیبه به جناب دکتر هم تشر: فرهاد انداخت و پوزخند زدي به سرتاپایاسکندرخان نگاه. نشسته بوديا
 و ي سر هم کردفی مشت دروغ و اراجهی ی بده بخاطر چحی اقا پسر توضای زود خبرتون بیلیخ!آوردند

 ؟ي دختر خواهر ما قالب کردي دختر هرزه رو جانیا
 و فاسد که معلوم ی دختر عوضهیتازه بخاطر :داند و با تمسخر گفت را از فرهاد برگرشی رودیمهش

 ! منم خراب کردني هستن برنامه نامزدی ننه و باباش کستین
 .ی کننی توهی به هستي احترامت دست خودت باشه حق نداردیمهش: بطرف او رفتفرهاد
 ؟یکنی مي طرفداریی دختر هر جاهیاز : زدغی جدیمهش

 .تی تربیساکت شو دختره ب: داد زدفرهاد
 ؟ی حرف بزنينجوری با من ایکنیچطور جرات م: گونه گفتادی فریی بلند شد و با صدادیمهش
 . رو ندارمیکی حوصله سر و کله زدن با تو من
  افتاده؟ی اتفاقد؟چهی راه انداختهی چه بساطنیه؟ای چانیعمه جان جر: رو به عمه خانم گفتبعد

 نی اکهیتا موقع.دی سرجاتون و حرف نزندینیبش: نگاه کرد و گفتدیدرخان و مهش خانم به اسکنعمه
 یتا حاال هم هر چ.دی کننی و بهش توهدی بزنی به هستی حرف زشتدمی روشن نشده اجازه نمهیقض

 .رمیگی مدهی نشندیحرف مفت زد
 رو عنوان کردن که یمطالب.باستی شوهر فررجی اي رادفر براي آقا آقانیا: رو به فرهاد کرد و گفتبعد
 ما ي رو که براییهایزی چکنمی رادفر خواهش ميآقا.ادی جور در نمی تو و هستي با حرفهاچکدامیه

 .دی برادرزاده ام هم تکرار کني برادیگفت
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راستش همونطور که : گفتکردی همانطور که به فرهاد نگاه مدیرسی بنظر می رادفر که مرد محترميآقا
 اسکندرخان با من تماس گرفتن و عنوان کردن که شی دادم چند روز پحیوض تونی خانمها و اقايبرا

 بازگو ن مي خانم گفته بودن برانی رو هم که به ايگری شده و مطالب ددای پی بنام هسترجیدختر ا
 و امی بنجای از من خواستن تا به اشانیا. شدمقی گفته ها و حقانی انیکردن که متوجه تناقض ب

 سال 30 جلومه مثل بایانگار فر. خوردمکهی ی براستدمی رو که دشونیراستش ا.می رو روشن کنقتیحق
 ...شیپ

 مرده رو هم میامروزه با گر!مید؟گری کاريآقا کجا:اسکندرخان گفت. دوختی نگاهش را به هستبعد
 ما و کاله گذاشتن سر همه ی تصاحب ثروت خانوادگي همه اش به نقشه برانایا.دنیزنده نشون م

 .ست
 ی در صورت هستشی از اراي اثرنجای حاضر در ايعمو اسکندر شما برعکس خانمها: گفتدفرها

 د؟ینیبیم
 :دی خان غراسکندر

 !ي سوهان روح من و خانواده ام شدیبه اندازه کاف!رسمی رو هم میکی موقعش حساب تو به
 .دیبس کن: داد زدبهادرخان

 .دیفرمودی رادفر ميآقا: را برگرداندشی بعد روو
 شاداب و نطوری هم اونموقع همبایفر. هستندبای فرهی خانم درست شبنیواقعا ا.کردمی داشتم عرض مبله

 دوست اریبس. رو به منزل ما آورد و با من و خانواده آشنا کردبای روز فرکی برادرم ادی مادمی.سرزنده بود
 . و خونگرم بودیداشتن

 
خدا شاهده .دیانی خودتون در جرباًی اومد که تقرشی مشکالت پي سرهی یبعد از مدت.  رحمتشان کنهخدا

 یلی خبای گم،فری منوی متأسفم که ای متقاعد شده بود ولرجی صحبت کردم،ایلیکه با هر دوشون خ
 ي خبرشونتا مدتها از. ناغافل با هم فرار کردندنکهیتا ا. دادی گوش نمیبه حرف کس. بوديخود رأ

 شد،بعد ی زندانرجی برگشتند و ایبعد از مدت. بودندرانیرج از اخا. با من تماس گرفترجینداشتم،بالخره ا
دوباره با هم فرار . نتونست به شغلش ادامه بدهگهی اخراجش کردند و دیی هوايروی هم از نياز آزاد

 بود توسط چند يهر طور.ند کنی می شمال زندگي از شهرهایکی که در دمیکردن و چند سال بعد شن
 خواستن ینم.دنشونی رفتم دیی روز تنهاهی. دختر کوچولو داشتنهی. کردمشوندای پرجی ايتا از دوستا

 کوچولو ی زندگهی. بود و اونجا مشغول بوددهی مغازه خرهی رجیا. سه نفره شون بشهی وارد زندگیکس
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 هم تماس يچند بار.یو دوست داشتن بای هشت ماهه بود،زایتوأم با عشق اون موقع دخترشون هفت 
 کطرفهی چون یول. دخترشون سه چهار ساله بود بهشون سر زدمی هم وقتگهی بار دکی. گرفتمیتلفن

چند .ارهی سر دربشونی از کار و زندگیدوست نداشتند کس. نشمشونی مزاحم زندگادی دادم زحیبود ،ترج
 که به اون خونه یبعد از مدت. خبردار شدمرید متأسفانه من.سال بعد،اون تصادف وحشتناك اتفاق افتاد

 گفت که بعد از رخ دیصاحبخونه جد.زدم متوجه شدم قبل از تصادف،خونه و مغازه رو فروخته بودنسر 
 اونا را با ی کرده،اومده و لوازم شخصی اونا معرفکی نفر که خودش رو از دوستان نزدکیدادن تصادف،

 منه که شی مونده بود که االن پرجی اي از دوستایکی شیپ  از مدارکشوني سرکیخودش برده،فقط 
 . کنمی ممیاگه الزم باشه حتما خدمتتون تقد

 : با غرور گفتاسکندرخان
 ! بگوی دونی می مورد آن دختر بچه هر چز،دری رادفر عزيخب آقا-
 صحنه ي توبای و فررجیبه من گفتن که همراه ا. بودلوفریاسمش ن. نبودیاسم اون دختر کوچولو هست-

 خواهر کیما دو برادر و . ندارمسی در انگليضمن من برادردر . نشددای وقت هم پچیتصادف بوده و ه
 من قط هم که به اون سرنوشت دچار شد فرجیا. عمرش رو داد به شماشیخواهرم چند سال پ.میبود

 .موندم
 : خان با پوزخند گفتاسکندر

 هی تا ی چقدر گشتد؟یری بگدی خواستی مي اجهی چه نتدی که به ما گفتییاز دروغا! خب فرهاد خان-
 ي برا؟ي بوددهی کشی چي ماست؟نقشه براةچاری دختر خواهر بی و ادعا کنی کندای پبای فرهیدختر شب

 . شمی نمنم،راحتی زندون نبۀ رو گوشطهی سلنی بدون تا انوی؟ای خونه و زندگنیا
 . گفتی نميزی کرد و چی گذاشته بود و فکر مشی عصاي خانم سرش را روعمه

 کرد،دست ی به هستیفرهاد نگاه. بودندستادهی هنوز وسط سالن ای هستفرهاد و. هم ساکت بودندهیبق
 :او را فشرد و اسکند خان را مخاطب قرار داد

اصالً تا .اوردمی ننجای رو به عنوان دختر عمه ام ایعمو اسکندر،اگه به خاطر شما مونده باشه،من هست-
 بی عجی با سرنوشتيگری از عمه خانم،صاحب عمه دری با خبر نبود که غهی قضنیاون شب،روحم از ا

 ! گمشده هستميو دختر
 ي منظور؟چهي ما رو بهم زدي و مجلس شادي آوردنوی اون شب ای چي،برایپس مرد حساب-

 ؟یداشت
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 : کرد و گفتی به هستگری دی و نگاهدی کشي نفس بلندفرهاد
 .وردم تا همه با اون آشنا بشن نامزدم رو آد؟منمی برام نگرفته بوديمگه اون شب جشن نامزد-

 : زدادیاسکندر خان فر. کردنددادی همزمان بلند شدند و شروع به داد و بدی خان و مهشاسکندر
 ؟ی کشی شرم،خجالت نمیخفه شو پسر ب-

 : هم داد زددیمهش
 !یی دختره کثافت هر جانیمن نامزد تو هستم نه ا! ی جنازه من رد بشيمگه از رو-

 تا از ستادی ای هستيفرهاد جلو. بردنورشی و فرهاد ی و به طرف هستدندی از جا پردی و سعزی انگروح
 .گزند آنها در امان باشد

 : به بهادرخان گفتی لرزاني خانم با صداعمه
 . خوام حرف بزنمیساکتشون کن،م-

 : خان بلند شد و داد زدبهادر
 خوام ی رو نمچکسی هي روشن نشده،صداهی قضنی که ایتا موقع. سرجاتوندینی بشیهمگ-

 . سرجاتوندینیساکت بش.بشنوم
 : خان گفتاسکندر

 . کامالً روشن شدهقتی برادر من؟حقي اهیچه قض-
 : خان گفتبهادر

 .میدی رو نشنی فرهاد و هستيما هنوز حرفها-
 ؟ي بشنوي خوای می چه دروغگهید-
 .می چکار کندی بوده و حاال بای چانی جرمینی ببدیبا-

 : بلند شد و گفتشی از جااسکندر
 می کنی می دختره متقلب رو به عنوان کالهبردار معرفنی و امی زنی زنگ مسی راه داره؛به پلهیتنها -

 ي کنه،اونم با خونواده ای ميادی زي غلط هانی تا دفعه آخرش باشه از اارنی ازش جا بیتا ببرن حال
 . ماةمثل خونواد

 : زدادی و فرستادی خانم اعمه
 ! خوام صداتو بشنومی نمگهید. سرجات و ساکت شونیبش!ندر اسکگهیبسه د-

 : و آرام تر گفتدی کشي نفس بلندبعد
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 اونو ی هستي عمویمگه نگفت.هی چانیتو بگو جر. نگفتهیچی که از اون وقت تا حاال هیفرهاد،هست-
 نی از اری که غرجی عموش بوده؟اشی چند سال پنی ای نگفتس؟مگهی کرده و با خودش برده انگلدایپ

 قلب یعنیه؟ی چنایبه من بگو جر! ی نام داشته نه هستلوفریبا،نی نداشته،اصالً دختر فري اگهیآقا،برادر د
 رو باور کنم؟راستشو بهم ی حرف چه کسست؟منی نبای دختر فریمن،احساس من بهم دروغ گفته؟هست

 ! رفتنهی حاال وبدون حاشنیبگو،هم
 : با تمسخر گفتدیسع.دی رسربغلشی ز با آلبومها و جعبهی موقع کامنی همدر
 م؟ی ما تماشا کني جونو آوردمای سيعکسها. آوردندفیبه به جناب آقا کامران هم تشر-

 : حمله کند،گرفت و گفتدی خواست به سعی را که می کامي جلوفرهاد
 .نی گوشه بشهی و برو زی مي جان،اونا رو بذار رویکام-

 : رو کرد به عمه خانم و گفتبعد
 .می راستش رو مطرح کنمی شد که نتونستياوضاع جور.می دروغ بگمیعمه جان متأسفم،مجبور بود-

 : گفتتیبهادر خان با عصبان. بلند شروع کرد به زار زدني مبل افتاد و با صداي خانم روعمه
 همه ما رو ،سري مشت قصه سر هم کرده بودهی تموم اون حرفا دروغ بود؟یعنیه؟یفرهاد،منظورت چ-

 ؟یه گذاشتکال
 : و گفتدی خان قاه قاه خنداسکندر

 دو تا با هم نقشه نی دونستم ایمن از اولش هم م.سر همه رو نه داداش،سر منو نتونستن کاله بذارن-
 !یمتأسفانه پسر خودتو خوب نشناخت. اولش هم حرکاتشون مشکوك بوددن،ازیکش

 : رادفر و گفتي به اسکندر خان کرد و رو کرد به آقای نگاهفرهاد
 باشه ی که مربوط به زمانيزی چد؟ی و شوهرشون داربای از عمه فريزی چایجناب رادفر،شما مدرك -

 . دختر شده بودنکیکه صاحب 
 : رادفر گفتيآقا
 . انداختميادگاری عکس ششون،چندی که رفتم پيبله،دفعه آخر-

 بای به عکس انداخت؛فریفرهاد نگاه. آورد و به فرهاد دادرونی را بی کتش کرد و عکسبی در جدست
آرامش وجود . زدندی لبخند منی نشسته بود،به دوربنشانی که بییبای زاری همراه دختر بچه بسرجیو ا

 هم یعکس را به او داد،هست. بودستادهی رفت که وسط سالن تنها ایبه طرف هست.فرهاد را گرفت
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 مملو از اشک بود شیچشمها. را باال گرفت و به فرهاد نگاه کرد به عکس انداخت و بعد سرشینگاه
 . خوردندی سر مشی گونه هايکه آرام آرام رو

 
 . خوام حرف بزنمی کم مساکتشون

 
 : خان بلند شد و داد زدبهار

 
.  خوام بشنومی رو نمچکسی هي روشن نشده، صداهی قضنی که ای سرجاتون تا موقعدینی بشیهمگ

 . سر جاتوندینیساکت بش
 

 : خان گفتاسکندر
 

 . کامال روشن شدهقتی برادر من؟ حقي اهی قضچه
 

 .میدی رو نشنی فرهاد و هستيما هنوز حرفا:  خان گفتبهادر
 
 ؟ي بشنوي خوای می چه دروغگهید
 
 .می چکار کندی بوده و حاال بای چانی جرمینی ببدیبا
 

 : بلند شد و گفتشی از جااسکندر
 

 تا می کنی دختره متقلب رو به عنوان کالهبردار معرفنی و امی زنی زنگ مسی به پل راه داره؛هی تنها
 ي کنه، اونم با خونواده ای ميادی زي غلط هانی تا دفعه اخرش باشه از اارنی ازش جا بیببرن حال

 . ماةمثل خونواد
 

 : زدادی و فرستادی خانم اعمه
 

 ! خوام صداتو بشنومی نمگهید.  سرجات و ساکت شونیبش!  اسکندرگهی دبسه
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 : و ارام تر گفتدی کشي نفس بلندبعد
 

 اونو ی هستي عموی نگه نگفته،ی چانیتو بگو جر.  نگفتهیچی که از اون وقت تا حاال هی هستفرهاد،
 نی از اری که غرجی عموش بوده؟ اشی چند سال پنی ای مگه نگفتس؟ی کرده و با خودش برده انگلدایپ

 یعنی ه؟ی چانی جربگو به من! ی نام داشته نه هستلوفری ، نبای نداشته، اصال دختر فري اگهیاقا، بردادر د
 رو باور کنم؟ ی من حرف چه کسست؟ی نبای دختر فریقلب من، احساس من بهم دروغ گفته؟ هست

 ! رفتنهی حاال بدون حاشنیراستشو بهم بگو، هم
 
 : با تمسخر گفتدی سعد،ی بغلش رسری با البومها و جعبه زی موقع کامنی همدر
 
 م؟ی ما تماشا کني جونو اوردمای سيعکسها.  اوردندفی به جناب کامران هم تشربه
 

 : حمله کند، گرفت و گفتدی خواست به سعی را که می کامي جلوفرهاد
 

 .نی گوشه بشهی و برو زی مي جان ، اونا رو بزار رویکام
 

 : رو کرد به عمه خانم و گفتبعد
 

 .می راستش رو مطرح کنمی شد که نتونستياوضاع جور. می دروغ بگمیمجبور بود . جان متاسفمعمه
 

 : گفتتی بلند شروع کرد به زار زدن بهادر خان با عصباني مبل افتاد و با صداي خانم روعمه
 

 سر همه مارو ،ي مشت قصه سر هم کرده بودهی تموم اون حرفا دروغ بود؟ یعنی ه؟ی منظورت چفرهاد،
 ؟یکاله گذاشت

 
 : و گفتدی خان قاه قاه خنداسکندر
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 دوتا با هم نقشه نی دونستم ایمن از اولش هم م. سر منو نتونستن کاله بزارن.  همه رو نه داداشسر
 !یمتاسفانه پسر خودتو خوب نشناخت.  از اولش هم حرکاتشون مشکوك بوددن،یکش
 

 : رادفر و گفتي به اسکندر خان کرد و رو به اقای نگاهفرهاد
 
 : رادفر گفتيااق
 

 . انداختميادگاری چند عکس ششون،ی رفتم پي دفعه اخربله،
 

 بای به عکس انداخت؛ فریفرهاد نگاه.  اورد و به فرهاد دادرونی را بی کتش کرد و عکسبی در جدست
ارامش وجود .  زدندی لبخند منی نشسته بود، به دوربنشانی که بییبای زاری همراه دختر بچه بسرجیو ا

 هم ی هستاد،عکس را به او د.  بودستادهی رفت که وسط سالن تنها ایبه طرف هست. فرهاد را گرفت
چشمانش مملو از اشک بود .  به عکس انداخت و بعد سرش را باال گرفت و به فرهاد نگاه کردینگاه

 . خوردندی سر مشیکه ارام ارام گونه ها
 
متاسفم درد و .  خاطراتت زنده نشهچوقتی خواست هی دلم میلیخ. شد ی روشن مدی باقتی روز حقهی

 . ندارهیرنج تو تموم
 

اماده بود به .  او نشستکی مبل نزديفرهاد رو.  شدرهی وسط سالن زانو زد و به عکس خیهست
 ارام سرش را باال گرفتو از پس پرده اشک به یهست.  از او محافظت کند،ي خطرنیمحض کوچکتر

 تمسخر دهی هم با دي با خشم و عضب و عده ای و بعضی با ناراحتی نگاه کرد، بعضنی حاضرکی کی
 . کردندی منگاه به او

 
 : لرزان لب به سخن باز کردیی با صدایهست

 
.  دستم شکسته بودهیسرم و .  مهربون بودمرزنی و پرمردی کلبه اون پي چشمهام رو باز کردم، تویوقت

 از زی چچی اونا بودم، هشیچند روز پ.  کردندامی کردن که روز قبل، کنار رودخونه پفیاونا برام تعر
 الی صاحب وبعد  چند روزنکهیتا ا.  اسمم رو هم فراموش کرده بودمیحت.  اومدی نمادمیاتفاقات 
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 که چند سال از من بزرگتر بوده نی با همسرش و پسرش راميموری تیسرهنگ ارتش بود، به نام عل
 .....ا اومدنبه اونج

 
 :دی حرفش پرانی خان با خشم به ماسکندر

 
  سر؟رهی دختره خی کنی مفی ما قصه تعري براینشست

 
 : خانم داد زدعمه

 
  شد؟یبعد چ....  گفتم ساکت باش، بگو دخترم،ي خسته ام کرداسکندر

 
 : دی کشي نفس بلندیهست

 
 ای که همسن و سال من بود رو از دست داده بودن، روای دخترشون به نام رویبه تازگ.  عزادار بودناونا
دخترم رو :  مهناز گفتدن،ی و ذلستانم رو شندنی اومدن و منو دالی به وی غرق شده بود، وقتای دريتو
.  به شهر اوردندشون شد که منو با خونیهم.  کردمدای دختر از رودخونه پهی ازم گرفت و جاش ایدر

 ا،ی با مرگ رویول.  برن خارجشهی همي رو فروخته بودن تا براشونیدگ همه زنایاونا قبل از مرگ رو
 ي داشتن که گرفتن اون مدارك برادی مدارك جدي به سرازی به هم خورده بود، نیبرنامه هاشون کم

مهناز .  با خودشون ببرنو منا،ی روي تونن جای من فکر کردن مدنیبا د. سرهنگ مشکل شده بود
 در اوردن و با خودشون به ایمنو به شکل رو.  ابروهام روینگ کرد حت سرم رو کوتاه و ريموها
 بود، یاشیسرهنگ ادم ع. فقط چند ماه اول اوضاع خوب بود و با من مهربون بودن.  بردنسیانگل
 و شکستن ادی داد و فربع  اومد مست مست بود و شروعی اومد، اگر هم می شبها به خانه نمیگاه

 افتضاح خودش بود یمهناز اونقدر گرفتار زندگ.  شدی مشتری کرد و دعواشون روز به روز بیظرفها م
 موجود مزاحم باهام رفتار هی دادو به عنوان ی نمتی بهم اهمچکسی هگهید. که منو فراموش کرده بود

هر .  بوکس اوناسهیشده بودم ک. م شدی ممی قاي از ترس کتکهاشون، گوشه انبارشهیهم.  کردنیم
 یی پناه راه به جای کس و بی کردن و من بی می ناراحت بودن سر من خاليزیکدومشون از هر چ

 ....نداشتم
 : کرددای پانی جری هستي گونه هاي اشک روقطرات



 

@donyayroman 319 

 
 چمدون و ي توختی خودش و پسرش رو رلی خسته شد، وساتی وضعنی روز مهناز از اهی اخرش

 التماس دم،ی برگرده، دنبالش دورانی به اشهی همي رو گرفت و از اون خونه رفت تا برانیدست رام
 از ی با من نداشتن، ولی وقت رفتار خوبچی که هنیبا ا.  کردم که منم با خودش ببرههیکردم، گر

 . وحشت داشتم اما اون منو گذاشت و رفتیی از تنهاشهی همدم،ی ترسی مییاتنه
دو شب سرهنگ .  روان بودشیبای صورت زي رولی مثل سشی بود و اشکها به هق هق افتادهیهست

اونقدر مشروب . شب سوم اومد. فقط پنج شش سالم بود.  مردمیاز ترس داشتم م. ومدیبه خونه ن
 یوقت.  نبودي حال عادي اون تویول.  خوشحال شدمدنشیاز د.  بند نبودشی پاهايخورده بود که رو

 دمیاز دستش فرار کردم و از پله ها دو.  کنهتمی خواد اذی مدمی پاره شد، فهم بلوزمنی کرد و استلمدنبا
 گوشه هی از وحشت ن،یی ئوسز پله ها نتونست خودشو کنترل کنه و پرت شد پای ولد،یدنبالم دو. نییپا
 بود و چشماش باز اده پله ها افتمییاون پا. رونی اومدم بومد،ی نیی گذشت و صدای مدتیوقت.  شدممیقا

 بلوز و شلوار هی اون سرما با يتو.  اومدمرونیاز ترس فرار کردم و از تو خونه ب. مرده بود. مونده بود
 .....بدون پول بدون غذا

 
صبح با سر و .  شدممی پل قاری پارك و زهی يرفتم تو. دی باری شب بود و بارون به شدت مي ها مهین

 هی. سردم بود و گرسنه بودم.  سرگردون بودمابونی خي تویاعتچند س.  شدمداری بنهای ماشيصدا
 بارهدو.  کردنی ممیحتما به جرم کشتن سرهنگ زندون. وحشت کرده بودم.  دنبالم کردسی پلنیماش

 اون ری زيفکر کنم دو روز. ومدمی نرونی بگهی شدم دمی پل قاری همون پارك زيفرار کردم و رفتم تو
 ی کردم میفکر م.  برام نمونده بودی رمقگهی و سرما دیاز گرسنگ. شهی تنها مثل هميتنها. پل بودم

 هی دم؛ی شنیوحشتناک ي حال افتاده بودم که صدای شده بود، بکیهوا تار. شهی تموم مزی و همه چرمیم
 يهنوز زبون قرمزش که از ال.  روم بودي وحشتناکش جلوي با دهن باز و دندونااهیسگ بزرگ س

رفتم ته پل و با .  کرد، از خاطرم نرفتهی وحشتناك منو نگاه مي زده بود و با چشمهارونیش بدندونا
 نه ،يکنم، نه مادر  رو نداشتم که صداشیکس.  که برام مونده بود، کمک خواستمیتنها رمق

 . بزرگي خدايا...خداجون کمکم کن....  به دادم برسایخدا. از خدا کمک خواستم. فقط خدا....يپدر
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 گذاشته بود، شی عصايعمه خانم سرش را رو. همه سکوت کرده بودند.  شدت گرفتی هستهیگر
 ی بعد از مکثیهست.  اسکندر خان هم ساکت بودی حتختند،ی ریفرخنده و فرانک بدون صدا، اشک م

 : ادامه دادیطوالن
 

.  بود که خدا برام فرستادي اون فرشته ایاول فکر کردم خود خداست که به کمکم اومده، ول.....اومد
 یی تنهانجای شده دختر کوچولو؟ ایچ: دی داد و جلوم زانو زد و ازم پرسياون سگ وحشتناك رو فرار

 ؟ی کنیچه کار م
 

دستم رو گرفت و به .  کردمی مهیفقط گر.  رو بهم دادنای انگا همه دنزنهی حرف می فارسدمی دیوقت
 نمیخب خانم کوچولو، بگو بب: دی جون گرفتم، ازم پرسیو کم که بهم داد ییبعد از غذا. خونه اش برد

 ؟يبود  رفتهی چي پل براری وقت شب زنی ایی مادرت کجاست؟ پدرت؟ تنها؟ی کنی چکار منجایا
 و کجاست، هی دونم مامانم کینم: گفتم.  کردمفی رو براش تعرزی همه چه؟ی اسمت چنمیاصال بگو بب

اگه .....یهست:  و گفتدی به سرم کشی نه؟ دستایاصال هستم . هی هستم و اسمم چی دونم کینم
 ی خودم مشی به بعد هم پنیاز ا.  کمکتامی کرد تا بی نه منو واسطه مدی شنی نه خدا صداتو مينبود
 !ی کردن مبارزه کنی زندگي برادی و بای که هستی ، تا بدونی ذارم هستیاسمت رو م.  یمون
 

 از فرهاد ری کردند، غی نگاه میحاال همه به هست.  شدرهی خی هست خانم از پشت پرده اشک بهعمه
 . بودنییکه سرش پا

 
 :با هق هق ادامه داد.  ناراحت نبودنندی را ببشی اشکهاگرانی دنکهی سرش را باال گرفت، از ایهست

 
 و شی که پونزده سال زندگی کسیهست.  اونیهست.  ی بود که شدم هستينجوریا.  خاله جوناره

 ا،ی پدر دننی من بود، همه کس من بود، برام پدر بود، بهترزیهمه چ.  ختی من ري رو به پاشیجوونو
 هفته ر اخيروزها. ي دلسوز تر، اسمم رو نوشت کالج شبانه روزي مهربونتر، از هر برادرياز هر مادر

.  کنمییس تنها وقت احساچینذاشت ه.  گردوندی و مرونی برد بی اومد و منو می دنبالم مشهییهم
 سنگ هم شده برام ری رو بخوام، از زيزی بود چیکاف.  کردی مهی رو برام تهلی لباسها و وسانیبهتر

روز فارغ .  دانشکده نی کالسها، بهترنی بهترل،ی وسانیبهتر.  برام کم نذاشت یچیاز ه.  کردی مهیته
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 ي اون هر کاريهمسن و ساال.  اون بود که به عنوان پدرم، مدرکم رو از استادم گرفتلمیالتحص
 نی تا خرج سنگدی کشی کرد و زحمت می کردن اما اون شب و روز کار می خواست میدلشون م

 ی زندگیسخت  ست و بهقهی مضي به خاطر من تودمی فهمیم.  کالج بدهي و اقامت منو توالتیتحص
 دهی رو که برام کشی تونم زحماتی وقت نتونستم و نمچی اومد هیاز دستم بر نم ي کنه اما کاریم

 برادر مهربون هی بزرگتر شدم، یوقت.  با من بودمی زندگي تموم لحظه هايقدم به قدم تو. جبران کنم
شده بود تموم . کردم ی رو احسا س نمي کمبودچیبا بودن اون ه.  تریمی صمیو بعد ها از هر دوست

 که باهاش شد، خودش ییبا تموم مخالفتها.  نذاشت من تنها بمونمرانی برگشت ای وقتیحت. میزندگ
 ....ارهی زد تا منم همراه خودش بشیرو به اب و ات

 : را پاك کرد و دست فرهاد را گرفتشی اشکهایهست
 وخانواده داشته لی اگه صدتا فامکنهی اونو برام پر نمي جای و امکاناتنی خونه و ماشچیه
 ارامش ي فقط بخاطر آرامش فرهاد،برانجامی ادینیبیاگه م.رنیگی فرهاد رونمي جاچکدومشونیاشم،هب

 ي قصرچی گوشه خلوت و دنج خونه فرهاد رو با هدی بدونی وگرنه همگنجامی اونه که من ایو راحت
 اسکندر خان زن و ی زد،حتی نمی حرفچی هچکسیسکوت سالن را فراگرفته بود ه! کنم ی نمعوض

 .شیبچه ها
 . را گرفت و اورا بلند کرد وکنار خود نشاندی دست هستفرهاد

 بود نی فقط بخاطر امیزارونگفتی چنی اگه روز اول ای بهتر بگم راز منو هستای بود تی تموم واقعيا -
 یه کس کردم وبی روسرپرستی پانزده سال هستنکهی مطمئن بودم از ادی کنری سو تعبمیدیترسیکه م

 صورت ی چون کار اشتباهمی پنهون کنمیخاستی رو نميزی وگرنه چدی کردینگفتم ،منو شماتت م
 امجده؟چون من براش به نام خودم ی هستیلی چرا فامدیدی روز از من پرسهی ادتونهینگرفته پدر 

 نی اي برایاونم شاهد خوب. کمکم کردیلی خي البته دکتر معزمشیشدم ق.پاسپورت گرفتم
 که یی من برگرده به خانواده به حالهی بوسی وسرنوشت بودکه هستری خواست خدا وتقدنیا.ماجراست

 رفت ی کرد ومی من بودهمون شب رهاش مي جای هرکسدی بودم شالهی وسهیمن . تعلق دارههشب
 تونم به جرات ی که تا به امروز نتونستم تنهاش بذارم مدمی ديزی دختر چنی اي چشماي من تویول
 هم خوش حالم عمه جان، یلی موضوع خنی خوب انجام دادم و از ایلی ام رو خفهیگم وظب

 ستهی دختر شارجه،اونی وابای فرلوفردخترِِِِعمهی نای ی که هستدی رادفرمطمئن باشيوآقاپدر،عمواسکندر
 .ستی برازنده اش نی حرف زشت و تهمتچی شده که هيا
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 :دیاسکندذ خان غر -
  باشه؟لوفری همون ننی قصه اس از کجا معلوم که اهی همش نایا -
 : کاغذها رو دراوردیکی یکی راباز کرد وزی مي رويفرهاد پرونده ها -
 نیا! امجدی پاسپورت به نام هستي تقاضانی،ای هستتیومی قي من به سفارت براي نامه تقاضانیا -

 هم مدارك نای وای هستلی تحص مدارك کالج محلنی پاسپورت،اافتی دري برايتقاضا نامه دکتر معز
 .  اوراق رو نگه دارمنی ای کرد کپهی توصيدکتر معز!مربوط به دانشکده اش

 :فرهاد در جعبه را باز کرد -
 ست؟ی گردنبد،به نظرتون اشنا ننی بود عمه جان ای که با هستیلی همون وسانایا -
 ...دمی دبای تابلو فري گردنبند رو تونیمن ا -
  سرش رو تکان دادهیعمه خانم با گر -
 د؟یکنی مدیی تانوی رادفراي گردنبنده،آقانی قاب اي تورجی و ابایعکس فر -
 :  رادفر بلند شد وگردنبند رو گرفتيآقا -
 . بودلوفری که ازشون دارم گردن نی که تو عکسي همون گردنبندرجی عکس انیبله ا -
 : وگفت آوردرونی را از جعبه بيفرهاد دستبند -
 ، اون زمان تا امروزه از روز اول آشنائمونادگاری البومها نیاNوR  پالکهم دستش بود با حروفنیا -
 : رابه اسکندر داد و گفتیکی آلبومها رو برداشت ویکام -
 ی باقي اگهی مدارك،حرف دنی کنم با ای مسئله است فکر منی عکسها گواه انیعمواسکندر ا -

 . نمونده باشه
 : گفتدی که رسدی ومهشدی پخش کردبه سعهی بقنیآلبومهاراب -
 کتک مفصل هی تا دی و فرار کندی بلند شدی اومده باشی که پی چون با مسائلدی الزم نداردشمایببخش -

 !دینوش جان نکرده ا
 .ستادی ای فرهاد وهستي انداخت وجلونی زمياسکندرخان البوم را رو -
 دی کنم مطمئن باشیم وقت امروز رو فراموش نچیه -
 :ستادی فرهاد اي روبرودیمهش. رفترونی بتیبعد هم با عصبان -
 نجای من ای دونستی نمیول.ی بوده وبهش دل بستشتی سالها پنیتموم ا! بخشمتیهرگز نم -

  چشماميرتوروتوی عمر تصوکی يتو باعث شد.منتظرتم
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  عاشقت بشم؟شتری هر روز بي و اجازه دادي همه سال سکوت کردنیچرا ا. باشمداشته
 : انداختنی سرش را پائفرهاد

 یلی بعدها خیدونیخودت م. نبودمانی بود که بزرگ ترها گرفتن و من هم در جریمی تصمنیمتاسفم ا-
 ی به کستونستمی هم نمیراجع به هست. موفق نشدمیول.میستی کردم بهشون بگم ما مناسب هم نیسع

 . متاسفمیلیخ. بزنمیحرف
 . رفترونی و از در بهی گرری ز زددیمهش
 هم مقابل فرهاد و دیسع. و فرهاد کرد و خارج شدی به هستی با نفرت نگاهزی سرش روح انگپشت
 : و گفتستادی ایهست

 روز رو نیا.گذرمی گذشت کنن من نمدیاگه اونو مهش.دی پول کردهی ي باشه که پدر منو سکه ادتونی-
 .شمی نکنم راحت نمیتا تالف. باشهادتونی

 : در را باز کرد و گفتیکام
 . منتظر هستنهیرون،بقی بدیی تموم شد حاضرت آقا؟بفرماتیسخنران-

 : به او زد و گفتيفرهاد لبخند. به فرهاد نگاه کردی با نگرانی از در خارج شد و هستتی با عصباندیسع
 .ستینگران نباش،مهم ن-

 : رفت و او را بغل کردیت لرزان به طرف هسي بلند شد،با پااهاشی خانم،از جاعمه
  کنم؟رونی خاطرات تلخ رو از ذهنت بنی اتونمیچطور م-

 : خان هم فرهاد رو بغل کردبهادر
بهت . ي بر اومدی مشکل بزرگنینچی از پس همبی مملکت غري پسر،دست تنها توي مردیلیخ-

 .ي پسرم،سر افرازم کردکنمیافتخار م
 : رادفر جلو آمديآقا
 خواستی دلم مشهیهم.ی و ناا کام من هستزیدختر برادر عز. باشهی هر چلوفر،اسمتی نای جان یهست-
تو دو تا پسر .دمی روز رو دنیخوشحالم که زنده موندم و ا. ما بود،داشته باشمزی از اون که عزادگاری هی

با .با تو آشنا بشم  دوست دارمیلیاونا خ.زن عموت هم هست.ي دختر عمو و دو تا دختر عمه دارهیعمو،
 .یاگه قابلشون بدون.بای و فررجیدختر ا

 : گفتیهست
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 هم داشته باشم مثل گهی دلی بود،چند تا فامزمی از فرهاد که همه چری غخواستمی از خدا مشهیهم-
 . مردمي هیبق

 ی بودم،هستیمن پانزده سال هست. خواهش دارمهی از همتون ی خدا آرزوم رو بر آورده کرده ولحاال
 به بعد هم نی از اخوادیدلم م. کنمی زندگدی زنده هستم و بادونستمی مکردیهر موقع صدام م.فرهاد
 . باشمیهست
 : را در دست فرهاد گذشتی خانم دست هستعمه

 پدرت هم ي جشن مفصل که خانواده هی دی،بای فرهاد بمونی ماست که تو هستي آرزونی بزرگترنیا-
 .می شما دو تا رو اعالم کنيدر اون حضور داشته باشن،نامزد

 :دندی و فرهاد را بوسی دست زدند و هستیهمگ
 : را باال برد و گفتشی دستهایکام
 رو فراموش يزی چهی ی شما هستی عمه خانم ولدیببخش. بگمخواستمی ميزی چهی ساکت من یهمگ-

 .کنهی وصلت رو دچار مشکل منی مقدار اهی که يکرد
 هم متعجب ی فرهاد و هستیحت. بودستادهی ای حق به جانبي افهی به طرف او برگشتند که با قهمه
 :دی را در هم کششیعمه خانم ابروها.بودند

 ؟یچه موضوع-
 خوره؟ی دختر نمنی فرهاد به درد اد؟متأسفانهی را بدبخت کنی هستدیخواهیعمه خانم،شما م-

 :دی خان پرسبهادر
  شده کامران؟یچرا؟مگه چ-

 :داد با تاسف سرش را تکان یکام
 . مزمنهيماری بهیفرهاد دچار . بردمی مساله پنی به ایمن مدت-

 : سر رفته بود،گفتینی مقدمه چنی که حوصلهاش از افرامرز
  شده؟ی چنمیدرست حرف بزن بب-

 : و گفتدی کشی آهیکام
 ی احساس و بی بنقدری ام؟آدمی پسر عموست که ما دارنمیآخه ا. خودم متاسفمي براشتریالبته من ب-

 بخدا،آدم ي خریلی فرهاد خي؟واي ازدواج ندشنهادی کنارت باشه و بهش پی صنمنیبوته؟سالها همچ
 .دمی عرضه در عمرم ندیانقدر ب
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 : خان گفتاری خنده و اسفندری زدند زهمه
 از دست تو خجالت دیمن چقدر با. بگهخوادی می چمی؟گفتیشی تو چرا آدم نمیخاك بر سرت کام-

 بکشم؟
 :نده گفت خانم با خعمه

  نتونهگهی بشه که دی گرفتار زندگنی رو بر پا کن تا همچشی خودته،زودتر بساط عروسریتقص-
 . مفت بزنهي حرفهانی ااز

 : سرش را تکان داد و گفتفرهاد
 . تا آخر عمر آدم بشهنی اکنمیعمه جون،من که فکر نم-
 

 را گرفته بودند و یجوانترها دور هست. کنار هم نشسته بودندنی خان،پرواری خا،فرخنده،اسفندفرهاد،بهادر
 .....کردندی و در رابطه با عکسها از او سوال مکردندیآلبومها را تماشا م

 : خان رو به فرهاد کرد و گفتبهادر
 . انقدر تنها بودی هست،نهيافتادی خودت به زحمت م،نهياگه از روز اول به ما گفته بود-

 : گفتفرهاد
 ي دختر بچه رو نگهدارهی چرا دیگفتی شما نمی منه؟در ثاني دختر عمه ی هستدونستمی کجا ممن از-
 نی من نبود،اگه شما اي دختر عمه ی اصال هستدی شادیفکرش رو بکن.دیدادی اجازه نم؟اصالیکنیم

 د؟یگفتی به من چه مدیدیفهمیمسئله را م
 : خان گفتاریاسفند

 ی سرپرستي امکان نداشت به فرهاد اجازه بدمیدیفهمی اگر همون زمان هم میحق با فرهاده،حت-
 .رهی رو به عهده بگیهست

 : شد و گفترهی خي به نقطه افرهاد
سنّ . خودم نگاه دارمشی که بتونم اونو پکردمی کردم اصال فکرش رو نمدای رو پی هستیاون شب وقت-
 فی داستانش رو برام تعری وقتی گذشته بودم،ولی پزشکي نداشتم و تازه پا به دانشکده يادیز

تنهاش   پناهه،نتونستمی معصوم و پر از رازش نگاه کردم که چقدر تنها و بي به اون چشمهایکرد،وقت
 .بذارم
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 از پس تونمی ميچه جور. دادمی به هستی قولنی خودم فکر کردم چرا همچشی پدی خوابنکهی از ابعد
 رو که با قول من تو وجودش جوونه زده بود،از اون پس يدی اممتونستی نمیام؟ولی بر بشینگهدار

 .رمیبگ
 ی منطقی آدمدونستمی حرفاش نشسته بودم مهی پاي که استادم بود زنگ زدم،دو سه باري دکتر مغزبه

 من تمام احتماالت و خطرات و ي کردم،اون برافی رو براش تعریداستان هست. واالستیو انسان
 یممکنه حت. موضوع خوب فکر کنمنی کرد و گفت راجع به احی رو تشری هستيمشکالت نگهدار

 .رهی قرار بگمی هم تحت شعاع اون تصمندهامیآ یزندگ
 يبراش مقدار.می طرف و اون طرف رفتنی ای دو روزه با هستنی گرفتم و ای روز از دانشکده مرخصدو

 سبز يگاهش با اون چشمها انقدر نگرفتمی براش ميزیهر بار که چ.دمی خرگهی ديزهایلباس و چ
 .شودمی بود که شرمنده می پر از قدردانبایز

 بود،که مثل دهی که از خانوادهاش جدا شده بود،انقدر صدمه خورده و رنج کشی اون چند ماهيتو
 اون دو روزه به هم ي تويطور. بوددهی من چسبزانه،بهی چنگ ميزی نجاتش به هر چي برایقیغر

 زی همه چي و پاکنمی رو قبول متشی و گفتم تموم مسئولي دکتر مغزشی که رفتم پمیوابسته شده بود
 .ستمیایم

 و گرفتن پاسپورت و ی هستتیمومی گرفتن قيبرا. کمک کرد،هم اون هم خواهرش پروانهیلی خدکتر
 همون بود یمشکل اساس. ما شدی و به قول معروف پارتدی رو دي سه نفرس،دوی در انگلیاقامت هست

 به من اجازه دادند نکهی پروانه بود تا اشی پی مدت هستنی ايتو.می گرفتارش بودید وقتکه چن
 . ما خونده شدنی بتی محرمغهی صهی سفارت و میبعد رفت. اونو قبول کنمیرپرستس

 : خانم گفتعمه
 د؟ی کردی چند ساله چطور با هم زندگنی رو بپرسم که انی همخواستمیاتفاقا م-
 سر سام نهاشیهز. بودي شبانه روزیکالج هست.دمیدی رو مگری همدلی تعطي اول فقط روزهايسالها-

 از داروخانهها یکی که در ی وقتمهی و کار نگرفتمی ممارستانی که از بی شبيکهای کشگهید.آور بود،
 کمک ی از کسدادیغرورم هم اجازه نم.دادیگرفته بودم،کفاف خرج و مخارج کالج و خوابگاه رو نم

 .بخوام
 اتاقش رو هی.آپارتمان دو خوابه بود. منشی پدیای خودش قرار شد بشنهادی نه سالش بود که به پیهست

 راحت شده الیخ. شد خانم خونهی از خرج کاسته شد و عوضش هستی کمينجوریا. دادمیبه هست
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 با هوش.دیرسی راحت به درسش مالی و با خکردی متیدر کنار من احساس امن.نطوری هم همیهست.بود
 پشت سر بگذره و به تی با موفقی عالي رو با نمرههایلی تحصي که داشت توانست سالهایفراوان

 . رو گرفتسانسشی اواخر هم لنی داشت و هميادی زي عالقه خیدانشگاه بره،به تار
 :دی با تعجب پرسفرخنده

 رفت؟ی کجا میم،هستیامدی تو مشی که ما پیپس مواقع-
 ي برای وقتا پناهگاه خوبنجوریاون و خواهرش ا. من بودي برای کمک بزرگشهی هميدکتر مغز-

 . بودنیهست
 شما یوقت. پروانه بودشی بود،پسی تو انگلی آمدم و هسترانی که من به ای دو سه ماهنی ایحت
 پروانه ي رو به خونه ی هستلی و وسامی داشتی هفته قبل ما اسباب کشکی از دییای بدیخواستیم
 .میبردیم
 :دی خانم پرسمهع
 ومد؟ی نشی پی،مشکلي همخونه شودی با هستیوقت-
 نی بهتری هستي من هم براي قسم بخورم هم براتونمی میه،ولی دونم منظورتون از مشکل چینم-

 خانم خانه دار به کی و هم مثل خوندی اون هم درس منکهیا. همون سالها بودمونی زندگيروزها
 . راجع به اون نداشتمی دغدغه خاطر و نگرانگهی و من هم ددیرسی خونه ميکارها

احساس من .کنمی کنار هم تنها گذاشت،تعجب مي لحظه اشهی دختر و پسر رو نمهی نمیبی می وقتنجایا
 . پدر به فرزندش بودهی احساس هی شبشتری بینسبت به هست

به نام پدرش  نامهاش رو ری اون همه آدم،تقدي هر سال جلویشد،وقتی امتحاناتاش موفق مي تویوقت
 کی من مثل یوقت..کرد،ی مدای بزرگ تر پزی به لباس با سااجی و احتدیکشی هر سال قد میگرفتم،وقتیم

 فی ضعي چه دختر بهی گهی زن کامل شده و دهی دمیدی و مکردمی که نگاه می بودم،وقتبانشیپدر پشت
 .برهی پدر در رابطه با بزرگ شدن دخترش مهی که بردمی رو می لذتست،همونی پناه نیو ب

و الحقّ هم . کردم،پاك و مطهرهداشی که پی مثل همون روز اولی راحت باشه،هستالتونی جان،خعمه
 . استفاده کنهٔ◌ ازش سوي اگهی مرد دچیاجازه نداد نه من و نه ه.جنس خودش خوب بود

 : بلند گفتيبهادر خان با صدا را صدا زد تا شام را آماده کند،ی بی بعد عمه خانم،بیساعت
 جمعه صبح د،یهمه کاراتون رو انجام بد. خبر بهتون بدمهی خوامی شام،مي برامی برنکهیخوب قبل از ا-

 .دی باشنجای ا9ساعت 
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 : گفتیکام
 .نجای اامی حال بم،سری خوب بخوابدی کتک خوردن؟اقال بذارای کتک زدنه ي هیعمو جون قض-
 . رو دعوت کنم به باغ کردانی همگخوامیم.نه آقا پسر دندون رو جگر بذار تا بگم-

 : گفتیهست. کردندي و شادٔ◌ همه شروع به هلهلهبچهها
 د؟یایخاله جون شما هم م-

 : خانم گفتعمه
 .دی خوش باشدیشما جونا بر.ومدمی سال هاست اونجا نزم،منیعز-
 .دی بخوریی هواهی دییایتو رو خدا ب.رمی منم نمدیایاگه شما ن-

 : خانم با لذت نگاهش کرد و گفتعمه
 .امیباشه منم م. بندازمنی تو رو زمي تونم روینم-

 را که فرهاد بارها درموردش ي اییایچون باالخره باغ رو.ی خوشحال بودند مخصوصا هستیلی خبچهها
 .دیدیبا او صحبت کرده بود،م

 
 که سردرد را بهانه امدی هم آماده بودند،فقط فرانک نمایشبنم و س. حرکت کردندی جمعه همگصبح

 هم ی بیب. پدرش موضوع را بفهمدخواستی بود و فرانک نمارشیآن روز تولد ک.کرد و در خانه ماند
 . مواظبت از فرانک،کنار او مانديبرا
 دهیکش سر به فلک ي پا به باغ نگذشته بود،به درختهايادی زي خانم که سالهادند،عمهی باغ که رسبه
 : شده و گفترهیخ
 ي تپه شدی از روو تراس مادمهیقبال . شده باشهزی و دل انگبای انقدر زکردمی شده،فکر نمیعجب باق-

 يری جا نشونه گنی از همادته،پدریبهادر خان . تپه معلومهي حاال فقط اون گوشه یول.دیرو به رو رو د
 زد؟ی تپه رو مي روي و کبک و خرگوشهاکردیم

 : گفتی با لودگیکام
 و بدر بزرگ کردندی مي اندازری تپه تي گماشتههاشون روکردند،حتمای کار رو نمنی اشونیعمه خانم ا-
 .آوردی رو در مکی شليادا
 منطقه ی شکارچنی بهترداند،اونی همه می ثانز،دری عزیلی باشه پدرم برام خادتی؟يباز تو حرف زد-

 .گشتی شکار شده بر موونی حی شکار،با کلرفتیهر بار که م.بود
 : به صورتش داد و گفتی حالتیکام
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  چهار پا؟ای شکار دو تا دیببخش-
 : خان گفتاریاسفند

 .یکشی تو چرا خجالت نمدونمینم. حرف نزنينجوریپسر با عمه آات ا-
 که هر نیآخه نه ا. استبی عدنیست،نپرسی نبی گفتن،ندانستن عمیاز قد.کنمیپدر جان دارم سوال م-

 . شکار دو پاگمی منی اد،بخاطری مادر هستهیکدوم از شما مال 
 : خانم گفتعمه

پدرم .پدر تو و اسکندر خان هر کدام مادراشون سواست.می مادر هستهیاوال که من و بهادر خان از -
 . معروف بود و ثروتمندیلیخ

 . شاه قاجار بودي ما خواهر زاده  که مادرمیالبته بگذر.کردندی ممی تقدی دختر هاشونو دودستای رعاخود
 ی ابهت خاصهی. و براش احترام قائلنشناسنی منطقه همه حکمت السلطنه را منی اي هم توهنوز

 .خدا رحمتش کنه.دندیترسی بزرگ هم ازش مي مردهایداشت حت
 :دی خندیکام
حتما پدر بزرگ . که من اون موقع نبودمفیح.....دیی بفرماشکشی پآوردنی که مییخوب از دخترها-

 . داده بودلیحرمسرا تشک
 : با خنده گفتفرامرز

 .ادی خوشش مهی قسمت قضنی فقط از ایکام-
 : و گفتدی کشی گذشته آهي آورادی خانم با عمه

 آمدن ای رو هم که گرفت بعد از به دنیاون دو سه تا زن.دادی به پدر نمي اجازه انی همچهیمادر -
 . باباشونيرستاد خونه بچهها ف

 . بودني اغهی صهی بود،بقشی مادر ما زن عقدفقط
 : و گفتدی کشی با حسرت آهیکام
 . و بعدشم راحت بفرستش دنبال کارشرهی زن بگهی داره آدم هر سال یفیچه ک.خوش بحالش-

 : گفتفرهاد
 . دنبال شکاريری االن منیولت کنن هم.ي کنم تو خون پدربزرگ رو کامال به ارث برد،فکریکام-

 :دیست،پرسی در آن اطراف نی مطمئن شد هستی به اطراف کرد و وقتی نگاهبعد
  بود؟ی کبای مادر عمه فریعمه جون،راست-
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 : و گفتدی کشی خانم اهعمه
 پله ها و نیی اومد پادینیبی مش ممند رو که منی روز همهی جوون بودم یلیمن خ....هیقصه اش طوالن-

 من کنجکاو رونی گفت و با هم از خونه رفتن بيزی چهیصدا کرد و در گوشش خانم جان و مادرم را 
 بود خوشگل  چقدردیدونی نشته بود نمی زمني دختر جوون روهی ی باغ پشتيشدم و دنبالشون رفتم تو

 کنه خودش رونشی مادر به مش ممد گفت بی خانم خان افاتاد و التماس کرد وليمثل پنجه افتاد به پا
 اون دختر که اسمش کوکب بود دختر دمی رو پرسانیهم برگشت خونه مش ممد رو صدا کردم و جر

 پدا کرده يری ده درگي به باغشون با کدخدایانی اب رسي هی بود سر قضیی ده بااليای از رعایکی
هر به زندان  شي خودش و پدرش سو استقاده کرده بوده و پدر و برادرش رو تویبودن کد خدا از دوست

 خانم رونی بارهیدختره اومده بود از پدر بخواد کمکشون کنه و پدر و برادرش رو از زندان ب.انداخته بود
 اش کنه به غهی ضعی و سرنهی ببو نکنه پدر اوننکهی بود کوکب چقدر خوشگله از ترس ادهیحان که د

 و نهی باغ کوکب رو ببرونی بود که پدر از بنی خب قسمت ایمش ممد گفته بود ردش کنه بره ول
 بگذره باهاش شرط کرده بود که اگه زنش بشه از پدر و توانستی نمی لعبتنی همچهیمعلوم هم بود از 

 رو ی سال55 قبول کرد پدر اون موقع يناچار  از سرچارهی کوکب بکنهی و اونا رو ازاد مگذرهیبرادرش م
 رو هی قضی خانم جان وقتدیدونی سالش بود خالصه جنگ و جدال شروع شد نم15داشت کوکب فقط 

 بعد ی اش کرد ولغهی باالخره پدر کار خودشو کرد و اونو گرفت اول صي به پا کرد وای چه اشوبدیفهم
د خانوم  حامله شبای بهاش داده بود سال بعد فرو باغ رنیی شد و عقدش کرد اون کلبه پاشیسوگول

 ي من او موقع گرفتار مشکالت خودم بودم برادیای به تهرون بای خونه نیجون غدغن کرده بود که به ا
 بود اونقدر با ی منو کوکب از همونجا شروع شد دختر با صفا و مهربانیاستراخت به باغ امدم دوست
 نی که پدر ایه گاموندمی اون ميو تا اخر شب تو کلبه  ششی پرفتمیمحبت مه نت صبح نزده م

 ی سواد درست و حسابنکهی سنگ صبور هم با امی شده بوددمیخوابی مششیاطراف نبود شبها هم پ
 به عقد نکهی بود با ای زن قانعکردمی مدای اونقدر با محبت و صبور بود که کنارش ارامش پینداشت،ول

 وقت از حد خودش تجاوز چی هکردی فراهم مشی پدر فورا براواستخی ميزیپدرم در امده بود واگه چ
 سو استفاده نکرد تا ی پدر نسبت به خودش با خبر بود ولي اندازه شاری بينکرد از عشق و عالقه 

 ای بارها خانم جان نکهی با اکردی خانم جان صحبت می با احترام از پدر و حتشی روز زندگنیاخر
 گفت ی بی برگشتم بی امام رضا وقتوسی من رفته بودم پامانشی موقع زادندادمهاش اونو ازار داده بو

 ي ادهی فای ولمی به باغ براش دکتر خبر کردمی اومدی بی با بکشهی که طفلک داره در ميچند روز
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 و سر زا رفت در ارهی شده بود نتونست طاقت بفی ضعیلی خچارهی شده بود زن بری دگهینداشت د
 ... به من سپردو لحظه دخترش رنیاخر

 : و ادامه داددی کشی خانم اهعمه
 ی سعادتش رو نداشتم از اون مراقبت کنم پدر وقتچوقتی خودم که هيبهش قول دادم مثل بچه -

 اومد چون ی از اون بدش ممی هم اجازه نداد اون بچه رو بهش نشون بدکباری اصال دی رو فهمانیجر
 بود اجازه نداد رو از دست بده خانم جان هم که از دست کوکب راحت شده شیباعث شده بود سوگول

 بده شدی از کلفتاش که بچه دار نمیکی همون روزا اول بچه رو به خواستیبچه اش پا به خونه بذاره م
 با من شهی همامرزتشی خدا بستادمی خانم جان اي بار جلونی اولي من نذاشتم برایو بفرستتش ده ول

کوکب   از بچهخوامی م گفتم خودمی کوکب با من هم بد شده بود وقتي هی سر قضیخوب بود ول
 یبی با بی چند سالي و برامی من کار خودم رو کردم بار سفر بستی شد ولی عصبانیمراقبت کنم حساب

 بای اسمش رو گذاشتم فرمی با کمک هم اون دختر کوچولو رو بزرگ کردمی و موندگار شدنجای امیاومد
 کارهام در شهر رو موم من تمی داشتی چه روزگار خوبشدیروز به روز خوشگل تر م. بودبایو واقعا هم فر

 کردی صدام می مامکردمی مادر تر و خشکش مکی مثل دمیرسی مبایگذاشته بودم کنار و به فر
 ان ياداوری که از دادی نشسته بود نشان مشی لبهاي که روي را بست لبخندشی خانم چشمهاعمه

 روزها چقدر خوشحال است
 چشمش که دی که پدر از راه رسدیپلکی دور و برم مبای باغ نشسته بودم و فري روز توهیچند سال بعد -

 دو ي نگاهش کرد و بعد رویپدر کم!دختر کوکب.باستی ترس گفتم فره؟بای کنی ادی افتاد پرسبایبه فر
 اش چسباند نهی رو به سبای پدر فری ولارهی سرش بیی بالخوادی فکر کردم مدمیدست بلندش کرد ترس

 بای فرگفتیراست م" کوکبههی اش کرده باشن چقدر شبمهی که از وسط دو نیبیمثل س":و گفت
 ییبای زي پدرم رو به ارث برده بود پدر بزرگ و پدرم چشمهاي مادرش و چشمهاي و طنازیخوشگل

داده  یت که به هسینی رنگ سبز چشمهاش رو از مادرش به ارث برده بود همبایداشتن که البته فر
  بچه ها فقط فرهاد چشماش به پدر و پدربزرگ رفتهونی ملی تموم فاميتو

 : خانم رو کرد به فرهاد و گفتعمه
 ی دوست دارم؟متوجه شباهت چشمات با هستي اگهی بچه ها چرا تو رو جور دونی میکنیتعجب نم-

  فرقش در رنگ اوناست؟تنهاينشد
 : و گفتدی حسرت بار کشی اهیکام
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 کردی صد تومن فرق می اوضامون تومنيکردی پدر بزرگ مهی منم شبي چشمهانیاقال ا! خدا جونيا-
 صورتش برام اشناست راست نقدری گفتم چرا ادمی رو دی که هستی گذشته روز اولی از شوخیول...
 اگه رنگ چشمهاشون هم مثل هم بود یعنی همه نی عی فرهاد و هستي عمه خانم چشمهادیگیم
 رادر و خواهرن بت گفشدیم

 : خانم ادامه دادعمه
 نشد فشی ك زنده بود نذاشت از کنارش تکون بخوره خانم جان هم حری بود تا وقتبایپدر عاشق فر-

 از همه بای ما بچه ها به فرونی کرده مبای امالکش رو به نام فرشتری که بمیدیبعد از مرگ هم فهم
 ! همه ثروت استفاده کنهنی که نموند تا از افی حدیرسی مشتریب

 :دی پرسیکام
 د؟ی رسیپس اون همه ملک وامالك به ک-
 دست به اونا بزنن هنوز همه اش دست نخورده ذارمی ك من زندم نمی هم گفتم تا موقعهیبه بق-

 رسهی می کنن حاال همه به هستمشیمونده خوشحالم که نذاشتم تقس
 : محکم به پشت فرهاد زدي ضربه ایکام
 راثی کرور ارث و مهی افتاد هم رتی گی لعبتنی همچهی اقا فرهاد هم ي صبح کردییخوب جا-
  من جات برم؟ی زنگ به من بزنهی اون شب قبل از رفتن به پارك يمردیم

 :دی خندفرهاد
  مونده بودی باقی از هستي تا االن اثرکنمیاونوقت فکر نم-

 : متفکر گفتي اافهی با قفرامرز
 نبود ارث و ی ناراحته اگه هستی از برگشتن هستنقدریرا عمو اسکندر اپس حاال معلوم شد که چ-
 دیرسی هم به عمو اسکندر می حتما رقم قابل توجهشدی ممی تقسهی بقنی ببای عمه فرراثیم

 : خان گفتبهادر
  بودبای مال فرکنهی می که االن اسکندر و خانواده اش در اون زندگی منزلدیپس خبر ندار-

  گفتی را به هم زد و با خوشحالشی دستهایکام
 چه هیدنی دری زن عمو روح انگي افهی قرهی اونجا رو بگهی بره حکم تخلی هستشهی میاخ که چ-

 با اومدنش تمام کاسه کوزه اونا رو به ی ناراحتن هستنقدری که انهی بابت اون خونه همفروشهی ميفخر
 ختهیهم ر
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 : گفتفرهاد
  مال و منال و پول و ثروتهکنهی که فک نميزی کردن اونا رو نداره به تنها چرونی قصد بیهست-

 : خانم سرش را تکان دادعمه
 همه نی وقت اچی نبود وگرنه هراثی بود اصال اهل جواهرات و پول و ارث و مينجوری هم همبایفر-

 هرچند به دیپوشیرو م لباس نی ها ساده تری مهماني توشی بره دنبال زندگکردیمال و اموال رو رها نم
 گفتنیها م یلی خی باز از همه سر بود حتکردی هم تنش می اگه گونی حتشیخاطر قد و باال و خوشگل

 رو دوست داشت بای واقعا فررجی به همه ثابت شد که ای ولخوادی اونو مبایاون خلبانه به خاطر ثروت فر
 گم ی اون بود خودش رو حسابي جاي اگهی نظر داشتم هر کس دری رو زی چند وقت رفتار هستنیا
 ری تاثیلی هم ختی تربمی البته از حق نگذردهی نمتی اهمی اونم مثل مادرش به ظواهر زندگی ولکردیم

 کذرهی شده در وجودش ي استهی واقعا دختر شای هستمی ازت ممنون باشیلی بابت خنی از ادیداشا با
 ستی نیغرور و خودپرست

 : گفتفرهاد
 چوقتی نگذاشتم هی ولمی داشتي ای عالیلی خی زندگگمی براش کم نذارم نميزی کردم چیمن سع-

 ی بود از همون کودکیتی خودش هم دختر کم توقع و با ظرفشیی رو بخوره البته خدايزیحسرت چ
 قی و بپاش نبود مهمتر از همه مثل خودم اهل دوست و رفزدی اهل برکردی مسائل رو میلی ختیرعا
 نبود يباز

 : به فرهاد نگاه کرداریاسفند
 رفتار تو رو الگو قرار هی نخوای همه روزهاش با تو بوده خواهی وقتي اش بودنهییخب عمو جان تو ا-

 ...داده
 : به فرهاد زد و ادامه دادی چشمکبعد
 خدا به داد بچه اومدی از اب در مي الگوش نبوده وگرنه معلوم نبود چه جونوریخوشحالم که کام-

 هاش برسه
 : کرد و گفتی رو به کامفرامرز

  کم اخالقت رو رفتارت رو درست کنهی ستی طرفدارت نچکسی سابقت بد خراب شده هیکام-
 : و گفتدی کشی اهیکام
  باباممي گهی زن دهی مال ای ام ی فک کنم بچه سر راهخورهی نمنایگروه خون من به ا--
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 :دی خان خندبهادر
 ؟ی شد درست حرف بزنکدفعهی یشیواقعا که ادم نم-

 : بند نبود داد زدشی پاي که رویهست
 دی بگرمی برای ؟بی حرف بزنینی بشيخوایفرهاد تا شب م-

 : خان گفتبهادر
 باعث شد زی تمي هوانی ادی شادی باغ بزني توی چرخهی دی تا نهار وقت داردیپاشو بابا اصال همتون بر-

  افکار فاسد پاك بشهنی از ایمغز کام
 :دیدخانه مش ممد نفس زنان رس روکینزد
 نشی تر اب حصار رودخونه رو برده زمنیی کم پاهی خطرناکه دی روخانه نرکیبهادر خان فرمودن نزد-

  اون طرف امن ترهدی پل بريهم سسته از رو
 شدند که از دو طرف توسط یکی پل رد شدند و به ان طرف رودخانه رفتند وارد راه باري از رویهمگ

 دهی رسبای گوجه سبز و زرد الو و توت ها تقرشدی محصور شده بود و در انتها به تپه ختم موهیدرختان م
 راه دندیچی ها موهی مز و اکردندی دستشان را دراز مشدندی درختان رد مریبودند بچه ها همانطور که از ز

 پشت هی و بقی و هستمای جلو رفت سی عبود کند کامتوانستی مکنفری که فقط ي بود طورکیبار
 : گفتیسرش بودند کام

 اقا فرامرز ادم یکنی مشی و وشی چقدر امای ها سیشی رو مروی زي بود تو خوردوهی می هرچیهست-
 هی فقط دستش مونده بقینیبی ميگردی موقع بر مهی خودش جلو جلو بره ذارهیدختر رو پشت سرش نم

 !اش رو لولو ها خوردن
 : فرامرز گفتدی فرامرز پري زد و جلویغی جشبنم

 خودت چرا دنشی ترسنی منو کشته با ای خانم به اندازه کافنی جون خواهشا تو حرف نزن ایکام-
 ؟يری پشت سرت و جلو جلو می رو انداختمایس
 دختره رو نهیبی مگردونهی طرف روشو بر م؟تايدی وحشتناکو ديلمای فنی اکنهی اش فرق مهی قضنیا-

  از درخت باالدنیکش
 
 : داد زدمایس
  دلم افتادهي ترس تومی برگردای حرف نزن بنقدری ای کاميوا-

 : هم گفتشبنم
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 پادی داره ما رو میکی کنمی همه اش فکر مگهی راست ممایس
 : وحشتزده به خود گرفتی حالتیکام
  حساب همه رو برسهیکی یکی فرصته مناسبه تا هی منتظر کنهی که داره دنبالمون مدهی روح مهشنیا-
 : گفتمایس
 گردمی بس کن من اصال بر میکام-

 :دی خندیکام
  که تنهاست برهی که سراغ هر کخوادی منوی اونم همچارهیب-

 : برگشتدندیخندی و فرهاد که می به طرف هستبعد
 دی بردی نشمی موقع جهی بازه؟مخصوصا شما دو تا رو انداختم اون وسط شتونی شما دو نفر نهیچ-

 : گفتفرههاد
 !یکنی مینی چنهی حرفا زمنی و با اي داریمی تصمنیبدجنس نکنه خودت همچ-

 : اهسته به فرهاد گفتي برگشت و با صدایکام
 مشونی بترسونمیتونی راحت مالی با خرسهی نمیشکی فرهاد؟صداشونم به گوش ههینظرت چ-
 : بود گفتدهی او را شني که صدامایس
 رمی مکنمیر م فرای حرفا بزننی اگه از اوونهی دیکام-

 : گفتی هستدندی تپه رسي به پایوقت
 ! باالی و ازش رفتی رو قال گذاشتدی همون تپه معروفه که مهشنیپس ا-

 تپه را تا دی اونروز افتاد که چگونه از ترس مهشادی دست فرهاد رو گرفت و از تپه باال رفت فرهاد بعد
  بگذرندرتری ساعتها دخواستی حاال دلش می بود ولدهیوسط دو

 عمه دیخندی گل انداخته بود و از ته دل می امدن صورت هستنیی و خنده از تپه پای ها با شوخبچه
  نقش بسته بودشی لبهاي روتی و لبخند رضاکردیخانم به او نگاه م

 از دور هم بودنشان لذت ببرند بعد توانندی نداشتند و اجازه دادند تا مي غذا بزرگترها به انها کارزی مسر
 هم نی عمه خانم و فرخنده و پرودندی کاناپه دراز کشي و پسر ها در سالن رویز ناهار دختر ها به اتاقا

  شدندرنج شطي خان هم در تراس مشغول بازاری رفتند و بهادر و اسفندیبه اتاق
 شدند و در داری از خواب بیکی یکی دو ساعت همه جا ساکت و ارامش بر قرار بود بعدازظهر یکی

  گفتی کامدندی چزی مي بساط عصرانه را رونیتراس جمع شدند مستخدم
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  االن باز گرسنه ام شدهی بخورم وليزی نتونم چگهی دیلی بعد از اون ناهار چرب و چکردمیمن فک م-
 : خان گفتاریاسفند

 می شهر رو داري نه اون استرس توهی نه از دود و سر و صدا خبرنجاسی ايمال اب و هوا-
 :دی خندیکام
  شهر هم استرس ندارميوهللا من تو-
  هست؟ی استرس چیدونی که اصال میستیاخه تو ادم ن-

 : را جا به جا کرد و گفتي خان مهره ابهادر
  دارهنشی استي جواب توی ولش کن تا فردا صبح هم حرف بزننوی بکن اتوی بازاریاسفند-

 ي تخته نرد فرامرز هم در کنارشان نشسته بود و به بازي مهره هادنی و فرهاد شروع کردند به چیکام
 عمه کردندی نشسته بودند و ارام صحبت مي هم کنارنی عمه خانم و فرخنده و پروکردیانها نگاه م

 زدی انها حرف مي برابایخانم از خاطرات خودش با کوکب و فر
 : سرش را باال گرفتیکام
 م؟ی برگ چغندرنجایما ا...يزی چيزه ا اجاهین؟یری منی دارنیکجا شال و کاله کرد-

 : گفتی بود هستمای هم دست سی و شبنم در حال رفتن بودند سطلی و هستمای برگشتند سهمه
 مینی شاتوت بچمیری ممیدار-

 : خان گفتبهادر
 اب کنار رودخونه رو شسته و گفتی رودخونست مش ممد مکی تازه اونجا نزددهی هنوز نرسزمیعز-
  اون قسمت هستزشیما ر خطرناکه احتیلیخ
 : گفتمایس
 میری راحت باشه اون طرف نمالتونی خمیمواظب-

 : گفتی با نگرانعمه
 دی بچه ها بلند شانی پسر ها هم بدیبذار-

 : گفتیهست
 !دی اگه گذاشتمی راحت باشنای ساعت از دست اهی میخوای بابا ما ميا-

 : گفتیکام



 

@donyayroman 337 

 شهر هی ي دونه تون براهی بعد هم سابقه شما سه تا رو دارم میای دلت بخواد ما با شما بیلیاوال خ-
 دی با هم باشیی سه تانکهی به اي واهیکاف

 : کرد و گفتی رو به کامفرهاد
 سر به سرشون نذار بذار راحت باشن-

 : خان باز هم هشدار دادبهادر
  هادی دور نرادی زدیدخترا مواظب باش-

 که دفعه قبل ي از ماجراهامای گفتند و با صحبت و خنده داخل باغ شدند شبنم و سی ها چشمدختر
 که دادی رودخانه نشان مي صداکردندی مفی تعری هستي و فرهاد درست کرده بودند برای و کامدیمهش
 مایس کردندی بلند صحبت مي به هم برسد با صداشانی صدانکهی ايرای اند دختر ها دهی ان رسکینزد

 :گفت
 ؟اوناهاشینیبی االن درخت شاتوت رو میهست-

 ي هم کج شده بود شاتوت ها ی رودخانه قرار داشت و کمي بود که باالي شاتوت درخت بلنددرخت
  چنتا کند و خوردی ها هنوز قرمز بودند هستینیی پای شده ولاهی سیی بااليسر شاخه ها

  خوشمزستیلی خيوا-
 : گفتشبنم

  شده باشن اونوقت خوردن دارهاهی کامال سمیای بگهیبزار برسه فکر کنم دو هفته د-
  کرددیی هم حرف او را تامایس
 يریگی چون کاله دل درد مي االن بخورگهیراست م-

 : کرد و گفتشی به دستهای نگاهیهست
  دستامو نگاه من چقدر قرمز شدنيوا-

 :دی خندشبنم
 دور لبت هم قرمز شده-

 : و گفتدی چند برگ شاتوت چبعد
 ی پاکشون کني بهت نشون بدم چجورایب-
 کوچک و ی کلبه چوبختیری و به رودخانه مشدی رد می ابي که جویی باالتر رفتند جای کمی هستبا

 :دی با تعجب پرسی هستخوردی ان باال به چشم میمتروک
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 کنهی نمی توش زندگی اونجاست؟انگار سالهاست کسهی کياون خونه -
 : گفتمایس
 رنگ شاتوت رو از شهی که ميزی چي اب بشور با تنهاي دستاتو توای جا بود بنی از اول همدونمینم-
  برد برگ درختشهنیب

   را شستشی با برگها دستهایهست
   چه جالب همهش پام شديوا-

  و صورتش را هم شست و سرش را باال گرفتی برگها رو دور لبش مالبهد
  شده؟ لبهام پاكنی ببمایس-

 کردی داده بود و انها را نگاه مهی تکی به درختدیسع. برگشتمای ماند سرهی خمای به پشت سی هستنگاه
 : گفتي با خنده چندش اوردی در جا خشکش زد سعی ولدیشبنم هم با چند برگ شاتوت از راه رس

 رو که یی لعبتهانی کارداتون کجان؟ادم همچيد؟بادیی تنهاندفعهی شده ای خوشگل چيبه به خانمها-
 ذارهیتنها نم

 : اب بلند شدي از کنار جومایس
 نجا؟ی اي اومديتو چجور-
 ی در پشتزم؟ازی عزکنهی می تو چه فرقيبرا-

 : با اخم گفتشبنم
 شنی می عصبانیینجای اگه بفهمن ایدونی خودتم مي اومدیواشکیپس -
 : حرف شبنم سرش را تکان داد و گفتدیی با تامایس
  و بروروی درست نشده راهتو بگي دردسرهیتا -

 : گفتدیسع
  برگردم؟ی و دست حالامی همه راه بنی ام اوونهی د؟مگهیگی ميجد...ا-

 : به اطراف نگاه کرد و گفتشبنم
 که تو رو می نگمیدی نشده ما هم قول میی تو رو خدا شر درست نکن زودتر برو تا سر و صدادیسع-
 میدی دنجایا

 : گفتي کشداري با صدادیسع
  نکنمنانی داادن به قول زنا اطمادیاز روز اول به من -
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 : کرد و گفتی رو به هستبعد
 ؟یزنی تو چرا حرف نمزیدختر عمه عز-

 برداشت نی زمي او مشمئز شده بود جوابش را نداد و سطل را از روفی و کثصی که از نگاه حریهست
 :و گفت

 می برگرددیایبچه ها ب-
   رساندی با دو سه قدم بزرگ خود را به مقابل هستدی به راه افتاد سعهی خودش جلوتر از بقو
  دنبال کارتي و برنیی پاي سرتو بندازیتونی من اجازه ندادم که نمزم؟تایکجا عز-

 : را به کمر زد و گفتشی دستهایهست
 ؟ي به من اجازه بديخوای که می هستی کیجنابعال-

 : به غبغب انداخت و گفتي باددیسع
 از حاال به بعد سرورت خوشگل خانم-

 : او را به کنار هل دادیهست
  ها رو ندارمي دلقک بازنی ايبرو کنار حوصله -
 دی را گرفت و او را به طرف خود کششی بازودی خواست رد شود که سعو
 یدستمو ول کن عوض-
 من ی بمالرهی سر پدر و خواهرمو شی تونستي خوشگل خانم اگه فکر کردی طرف بشیتونیبا من نم-

 ستمیمثل اونا ن
 

 : داد زدیهست
 شی شکوندوونهیدستمو ول کن د-

 از پشت محکم به کمر مای سدادی گرفته بود و فشار مشی دستهاانی را در می هستي دو بازودی سعحاال
 :دی کوبدیسع
 ولش کن احمق دست از سرش بردار-

 به او ی افتاد هستنی زمي عقب عقب رفت و رومای زد سمای با پشت دست محکم به صورت سدیسع
 ی شد گوشه لبش پاره شده و دستش خونرهی لبش برداشت و به او خي دستش را از روماینگاه کرد س

 ی قصدش فقط شوخدی شده بود نگاه کرد و فهمرهی به او خصانهی که حردی با وحشت به سعیبود هست
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 را گرفت و او را کشان کشان همراه ی دست هستدی امده است سعتی ازار و اذي و براستی نمزاح و
 ....خود برد

 ؟يبری منو ميولم کن ولم کن کجا دار-
 :دی کشغی جدی و کنارش زانو زد بعد با نگاه به سعدی دومای به طرف سشبنم

 ؟یکنی مي دارکاریکثافت چ-
  التماس کنان به شبنم گفتمایس
  نمون برو پسر ها رو خبر کننجایا-

 خودش را زی خکی را رها کرد و با ی هستدی نکرده بود که سعدنی بلند شد و ههنوز شروع به دوشبنم
 به شبنم رساند

 ؟ی فرار کنذارمی مارمولک مگه من ميری ميکجا دار-
 دی کوبدی سطل را برداشت و از عقب بر سر سعی خورد هستنی با صورت به زمشبنم

 رسهی حسابتو مادی بذار فرهاد بوونهیولش کن احمق د-
 دی سعدی زنان به طرف ساختمان دوادی فرصت شبنم فرنی شد و در ازی. گالی و با هستدی از جا پردیسع

 ي دندانهاي بلند شد جادی سعادی دستش را محکم گاز گرفت فری هستی ولردی او را بگيخواست جلو
 ه کی زد و در حالی محکم به صورت هستدهی دو سه کشتی دستش مانده بود با عصباني رویهست

 دی کشنی زميدستش را گرفته بود او را به دنبال خود رو
 

 : گفتی بودند کامي مشغول بازی و کامفرهاد
  بر احوالتي وای کنی جرزنگهی بار دهیفرهاد -
  و تقلبهی جرزنستمی که بلد ني تنها کاري کردخودیب-
  و منم باور کردمیاره ارواج بابات تو گفت-

 :فت خان گاریاسفند
  نشستهنجای پسر باباش اياو-

 : لبش ا گاز گرفتیکام
 ذارمی مهی عمو بهادر نبود که فرهاد ارواح عموت از بابام مامنظورم

 : گفتی با نگرانعمه
 ستی ازشون ني وقته که خبریلی بچه ها کجحان؟خنی ادینی ببدیبلند ش-
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 : بود گفتي همانطور که مشغول بازیکام
 دارهی تا تموم اون شاتوتا رو نخوره دست بر نمهی هستنیاگه ا-

 : خانم گفتعمه
  داره؟ی به تو چه ربطخورهی نکن تازه مال خودشو ملهی پیپسر انقدر به هست-

 : شانه اش را باال انداختیکام
 به اون جرات دهی هم چسبمای دختره سنی که انهی نداره فقط مشکل من اي که کاریخب بخوره کس-

 خانم بهش درس ی معلمش هستستی هم که بلد نیی هازی خودش کم بلده اون چندارم حرف بزنم
 ی فرهاد از فرصت استفاده نکن دو تا برداشتي اوهودهیم

 : شدی عصبانفرهاد
  دستمهیکی کوش؟یگیچرا دروغ م-
 بذار بشمرم-

 : با خنده گفتفرامرز
 برداشته انداخته گردن يادی رو زیکی غلط نکنم خودش ؟فرهاديشمری دفعه چندمه مهره ها رو منیا-
 تو
 

 : گفتفرهاد
 ی کندای پیتونی صاف و ساده تر نمی در ضمن از هستینیبی همه رو مثل خودت میخودت متقلب-
 ! طرف چند مرده حالجهفهمنی همه مگهی دی بکنفشویاره ارواح باباش تو تعر-

 : گفتفرامرز
 یکنی گرم مگهی ديزای سر فرهاد و با چيبازی مي ها داري دادریگ-
 اونم کنمی ترسو؟تو رو مارس نمي چرا پاشدنمیشیمن و باخت؟عمرا تا شما ها رو مارس نکنم اروم نم-

 به خاطر رفاقت چند سالمون
  ارام و قرار نداشتفرهاد

  زنهی چرا دلم شور مدونمینم-
 : تخته را جمع کرد و گفتیکام
 ه بابابزرگش هم شروع شد چشم دور شد دلشوري از جلوقهی دختره دو دقنیباز ا-

  خان گفتبهادر
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 یی نکرده بالیی خداشهی موقع حواسشو پرت مهی بچه ها کجان نی ادینی ببدی بردیباباجون پاش-
 ادیسرشون م

 دی خان پرساریاسفند
  خراب شد؟یداداش کنار رودخونه ک-
 برده االن اون طرف خاکش لی رو قبال سرشی زي به نظرم سنگاختی فرو رواری ناغافل دشیهفته پ-

  سر تا سر رودخونه رو سنگ بذارنرهی کم خوش شد مش ممد کارگر بگهیسسته سپردم هوا 
  دی خانم پرسعمه

 کدوم قسمت؟-
  خاکهرونی ببای درخت تقرشهی رمیدی رو از دست منی احتماال درخت شاتوت نازنیمیکنار کلبه قد-

 : بلند شدیکام
 دیذاری دختر مخترا شما ها نمنی اشی پمی برمیخوای حاال ما نمکننای می خالي دل ادمو چجوردینیبب-

 که
 : گفتفرامرز

 مای سشی پي رو به هم بزنه و تو هم بري تا فرهاد بازي کردیاره جون خودت مخصوصا جر زن-
 جونت

 : او را در اوردي ادایکام
 یفتی پاشه تو هم راه بیکی ي منتظر بوديخوای تو نمنکهینه ا-

  گرفتی بود دستش را به طرف کامستادهیه رو به باغ ا کفرهاد
 ادی مي صداهای انگار هنمی ساکت باش ببسیه-

 : گفتیکام
  برسه که دستشی خدا به داد اون کسانی بر مزی سه تا جونور از پس همه چنینترس فرهاد جون ا-

 : بلند گفتي سکوت کرد و بعد با صداي لحظه ایکام
 ادی مغی جي صدایگینه انگار راست م-

 : خانم بلند شد و داد زدعمه
  سرشون اومدهیی چه بالدینی ببدیبر-
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 هم بلند شدند و لب هی بقدی دوگری و فرامرز هم از طرف دنیی پادندی تراس پري از روی و کامفرهاد
 کاشته جاتی که در ان سبزشدی شروع ميزاری شده جالي از استخر و محوطه گلکارعدی ستادندیتراس ا

 بودند که شبنم هفتادی هنوز پسر ها کامال راه نخوردی باغ به چشم ميبودند و بعد از ان انبوه درختها
 : بهادر خان گفتدندی پسر ها به سرعت به طرف او دودیوی شد که به طرف انها مدهید
 هی شده انگار صورتش خونی خدا چای-

 : داد زدعمه
  سر بچم اومدهیی چه بالنیبهادر برو بب-

 : را گرفتشی بازوی کامدندی رسکردی مهی به شبنم که سخت گری و کامفرهاد
  کجاسن؟ی و هستمای سهی شده چرا صورتت خونیچ-

 : دست فرهاد رو گرفتهی با گرشبنم
 ....یهست....یهست-

 :دی وحشتزده پرسفرهاد
 حرف بزن... شده؟ی چیهست-

 : گفتدهی بردهی برشبنم
 دیسع...یهست-

 بود تا همه مثل برق گرفته ها خشکشان بزند فرهاد بدون درنگ شبنم را رها ی کلمه کافکی نیهم
 : و گفتدی به صورت شبنم کشی هم به دنبالش راه افتاد فرامرز هم دستی کامدیکرد و به طرف باغ دو

 ...هی بقشیبرو پ-
 : بعد به عقب برگشت و داد زدي دوی خودش به دنبال کامو
 دخترا کجان؟-

 : گفتشبنم
  ابي کلبه کنار جونییپا-

  از همان جا داد زدمفرامرز
  به طرف کلبه کنار درخت شاتوتدی بریفرهاد کام-

 :دی شبنم رسکی خان به نزدبهادر



 

@donyayroman 344 

 دندی هم رسنی فرخنده و پروهی گرری سرش اومده؟شبنم زد زیی کجاست؟چه بالی شده بابا ؟هستیچ-
 :بهادر خان گفت

  به سرمون شدهی چه خاکنمی بب تو تا مندی ببرنویا-
 :دی پرسفرخنده

  شده اقا؟یچ-
  اومده سراغشوندی ؟سعینیبی نمنویصورت ا-

 : با دست به صورتش زد و گفتنیپرو
 !زهیری باالخره زهرشو مدونستمی من مي خدايوا-
 

 : گفتفرهاد
 ی کندای پیتونی صاف و ساده تر نمی در ضمن از هستینیبی همه رو مثل خودت میخودت متقلب-
 ! طرف چند مرده حالجهفهمنی همه مگهی دی بکنفشویاره ارواح باباش تو تعر-

 : گفتفرامرز
 یکنی گرم مگهی ديزای سر فرهاد و با چيبازی مي ها داري دادریگ-
 اونم کنمی ترسو؟تو رو مارس نمي چرا پاشدنمیشیمن و باخت؟عمرا تا شما ها رو مارس نکنم اروم نم-

  سالمونبه خاطر رفاقت چند
  ارام و قرار نداشتفرهاد

  زنهی چرا دلم شور مدونمینم-
 : تخته را جمع کرد و گفتیکام
  چشم دور شد دلشوره بابابزرگش هم شروع شدي از جلوقهی دختره دو دقنیباز ا-

  خان گفتبهادر
 یی نکرده بالیی خداشهی موقع حواسشو پرت مهی بچه ها کجان نی ادینی ببدی بردیباباجون پاش-

 ادیسرشون م
 دی خان پرساریاسفند

  خراب شد؟یداداش کنار رودخونه ک-
 برده االن اون طرف خاکش لی رو قبال سرشی زي به نظرم سنگاختی فرو رواری ناغافل دشیهفته پ-

  سر تا سر رودخونه رو سنگ بذارنرهی کم خوش شد مش ممد کارگر بگهیسسته سپردم هوا 
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  دی خانم پرسعمه
 کدوم قسمت؟-
  خاکهرونی ببای درخت تقرشهی رمیدی رو از دست منی احتماال درخت شاتوت نازنیمیکنار کلبه قد-

 : بلند شدیکام
 دیذاری دختر مخترا شما ها نمنی اشی پمی برمیخوای حاال ما نمکننای می خالي دل ادمو چجوردینیبب-

 که
 : گفتفرامرز

 مای سشی پي رو به هم بزنه و تو هم بري تا فرهاد بازي کردیاره جون خودت مخصوصا جر زن-
 جونت

 : او را در اوردي ادایکام
 یفتی پاشه تو هم راه بیکی ي منتظر بوديخوای تو نمنکهینه ا-

  گرفتی بود دستش را به طرف کامستادهی که رو به باغ افرهاد
 ادی مي صداهای انگار هنمی ساکت باش ببسیه-

 : گفتیکام
  برسه که دستشی خدا به داد اون کسانی بر مزیجونور از پس همه چ سه تا نینترس فرهاد جون ا-

 : بلند گفتي سکوت کرد و بعد با صداي لحظه ایکام
 ادی مغی جي صدایگینه انگار راست م-

 : خانم بلند شد و داد زدعمه
  سرشون اومدهیی چه بالدینی ببدیبر-

 هم بلند شدند و لب هی بقدی دوگری و فرامرز هم از طرف دنیی پادندی تراس پري از روی و کامفرهاد
 کاشته جاتی که در ان سبزشدی شروع ميزاری شده جالي از استخر و محوطه گلکارعدی ستادندیتراس ا

 بودند که شبنم هفتادی هنوز پسر ها کامال راه نخوردی باغ به چشم ميبودند و بعد از ان انبوه درختها
 : بهادر خان گفتدندی پسر ها به سرعت به طرف او دودیویا م شد که به طرف انهدهید
 هی شده انگار صورتش خونی خدا چای-

 : داد زدعمه
  سر بچم اومدهیی چه بالنیبهادر برو بب-
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 : را گرفتشی بازوی کامدندی رسکردی مهی به شبنم که سخت گری و کامفرهاد
  کجاسن؟ی و هستمای سهی شده چرا صورتت خونیچ-

 : دست فرهاد رو گرفتهی با گرشبنم
 ....یهست....یهست-

 :دی وحشتزده پرسفرهاد
 حرف بزن... شده؟ی چیهست-

 : گفتدهی بردهی برشبنم
 دیسع...یهست-

 بود تا همه مثل برق گرفته ها خشکشان بزند فرهاد بدون درنگ شبنم را رها ی کلمه کافکی نیهم
 : و گفتدی به صورت شبنم کشیافتاد فرامرز هم دست هم به دنبالش راه ی کامدیکرد و به طرف باغ دو

 ...هی بقشیبرو پ-
 : بعد به عقب برگشت و داد زدي دوی خودش به دنبال کامو
 دخترا کجان؟-

 : گفتشبنم
  ابي کلبه کنار جونییپا-

  از همان جا داد زدمفرامرز
  به طرف کلبه کنار درخت شاتوتدی بریفرهاد کام-

 :دی شبنم رسکی خان به نزدبهادر
 دندی هم رسنی فرخنده و پروهی گرری سرش اومده؟شبنم زد زیی کجاست؟چه بالی شده بابا ؟هستیچ-

 :بهادر خان گفت
  به سرمون شدهی چه خاکنمی تو تا من ببدی ببرنویا-

 :دی پرسفرخنده
  شده اقا؟یچ-
  اومده سراغشوندی ؟سعینیبی نمنویصورت ا-

 : با دست به صورتش زد و گفتنیپرو
 !زهیری باالخره زهرشو مدونستمی من مي خدايوا-
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 رودخونه خروشان در هم ياهوی دختر ها با هغی جي حاال صدادندیدوی به طرف کلبه می و کامفرهاد
 مای و سی هستی به زور او را همراه خودش ببرد ولخواستی شده و مزی گالوی با هستدی بود سعختهیام

 زد مایس  دفعه اخر هم دو لگد محکم به شکمنی زمي را پرت کرد رومای دو سه باز سکردیماقومت م
 : و داد زددی کوبي سعدي با مشت به بازوی افتاد هستنی زمي و رودی کشیغیکه او ج

  حمال برو گمشوی عوضيچه کارش کرد-
 بود از ی عصبانیحساب دو دختر شود فی نتونسته بود حرنکهی رو گرفته و از ادی سعي چشماي جلوخون

 را دی دستش را ازاد کرد پاز سعکی ی هستدیکشی منی زمي را گرفته و او را روی هستيپشت دستها
 دی دومای بند شد و به طرف سی خورد هستنیگرفت و او تعادلش را از دست داد و به زم

 می فرار کندیبا...زود باش...پاشو-
 مثل عقاب از پشت به بلوزش چنگ زد و او را به دی بلند کرد که سعمنی زمی به زور او را زا روبعد

 دیطرف خود کش
  خانم کوچولو؟ی از دستم فرار کنذارمیکجا مگه م-

 نکهی او را گرفت و بدون ادی باز هم سعی فرار کرد ولگری زد و از طرف ددی با ارنج به صورت سعیهست
 دوال به طرف انها رفت و دیچیپی از شدت درد به خود ممای بودند سدهیمتوجه باشند به کنار رودخانه رس

 :داد زد
 يوا... پشتت رودخونستیهست..فتهی االن مدیسع.... تو رو خدا ولش کندیسع...رودخونه...یهست-

 ؟ی هستی کدوم جهنمیکام.... به داد ما برسهیکی... منيخدا
 رودخانه افتاد بلند شد تا خودش را کنار بکشد ی را پرت کرد و او در دوقدمی هستدی سعهی گرری زد زو

 و خون الود شده بود با حرص ی زخمدی صورت سعي است چند جاستادهی پشتش ادی سعدیکه د
 شد رهی خدی بود با وحشت به سعي و دهانش خون جارینی که از بی هستدیسائی را به هم مشیدندانها

 او واقعا قصد جانش را کرده بود
  بودستادهی ای هستنهیه س بنهی حاال سدیسع
 برام ي چاره اگهی دی ولدیرسی مرتری اجلت دي ادم با من اومده بودي خودته اگه مثل بچه ریتقص -
 ی نذاشتیباق

 پرت ش زدی مغی که جی تعادلش را از دست داد در حالی زد هستی هستنهی را محکم به سدستش
 نییپا
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 : زدغی با وحشت جمایس
 یهست...یهست.... منيخدا...اه...کثافت...کثافت-

 ی فرهاد و کامي موقع سر و صدانی در همی برگشت ولای به طرف سمی بمحض انداختن هستدیسع
 : زدغی جمای فرار کرد سگری شد او هم از سرف ددهیشن
 یهست...برگرد تو رو خدا کمکش کن-

 :دیرامرز وحشتزده پرس فدندی و فرهاد و پشت انها فرامرز دوان دوان رسیکام
  کجاس؟یهست...یهست...مایس-

 : داد زدکردی مهی که به شدت گری دست فرهاد رو گرفت و در حالایسم
  رودخونهي پرتش کرد تودیسع... یهست...يدی رسرید... يدی رسریاخ فرهاد د-

 نفس فرهاد بند امد و رنگ صورتش کبود شد خودش را به ي لحظه اي به فرهاد نگاه کرد برایکام
 نگاه کردند نیی هم به دنبالش رفت هردو وحشتزده خم شدند و به پای کامدی رودخانه کشيلبه 
 : و گفتدی کشي شده بود فرهاد نفس بلندزانی درخت شاتوت اوشهی به ریهست

 زمی باال عزارمتیدستتو محکم نگه دار االن م...یهست-
 ی از شکستگختی ری سر هستي فرهاد سست بود و روي پاریسرش را باال گرفت خاك ز یهست

 : زدغی با وحشت جی بود هستيسرش خون جار
 ...تو رو خدا...نییمنو ننداز پا...تو رو خدا....تو رو خدا-

 : گفتیکام
 کلبه ي فرامرز تو برو از تومشیری بگنیی از پامی بردی باکنهی مزشی داره رمی برشهی نمنجایفرهاد از ا-
 اری کن بدای پيزی چی طنابهی

 رفتن خاك سست بود و هردو به طرف رودخانه نیی طرف درخت شروع کردند به پاهی از هرکدام
 مای و فقط سدی بهادر خان تازه رسدیرسی جوش و خروش اب وحشتناك به نظر مي صدادندی مدهیکش
  کرد بودهی که در حال گردیرا د

  کجاست؟پسرا کجا رفتن؟یهست-
 : گفتهی با گرمایس
  سرش اومدهیی چه بالدونمی سراغش نمرنی و فرهاد دارن می کامنیی رو پرت کرد پای هستدیسع-
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 طناب در دستش بود به کنار درخت شاتوت رفت بهادر خان هم به ي تکه ادی نفس زنان رسفرامرز
 : را نگاه کرد بهادر خان با ترس گفتنییدنبالش رفت و پا

  داخل رودخونهافتهی و درخت مکنهی مزشی رنجای من فرامرز برو کنار االن اي خدايوا-
 : انداخت بهادر خان داد زدنیی و سر طناب را به پادی عقب کشی خودش را کمفرامرز

  باباری جان سر اون طنناب رو بگیهست-
 : زدغی جیهست

 تو رو خدا... نییمنو ننداز پا.... نگنیبه کس... نگنی به کسدمیقول م...دمیقول م...تو رو خدا-
 : گفتی خان با مهربانبهادر

  باالمتیاری االن مریقربونت برم دستتو سفت بگ-
 : زدغی جهی با گریست-
 ...ییتو رو خدا دا... کمکش کنییدا... سوزهیمامانم داره م...مامانم -

 شوع به ی هستي پانیی هم از طرف پای شد کامکی ارام ارام به او نزدی از سمت راست هستفرهاد
  گفتی اراميباال امدن کرد فرهاد با صدا

 رسمی جان ارام باش تکون نخور االن بهت میهست-
 : داد زدفرامرز

 یهست...ری سر طنابو بگیهست-
 کردی و مادرش را صدا مزدی مغی را بسته بود و جشی چشمهایهست

 سوزهیداره م...........مامانم......سوزهی مامانم داره مییکمکشون کن دا......ییدا.انمام...مامان-
 : خان اب دهانش را قوت داد و گفتبهادر

 سوزه؟ی داره می من کي خداگهی داره میچ-
 : گفتفرامرز

 زنهیفک کنم شوکه شده از مادرش حرف م-
 شد دهی کشنیی درخت به پاشهیت ر برداشت و کمر او را گرفيزی بود خی هستی در دو قدمیکام

 : زدغی جی و درخت را نگه داشتند هستدندیفرامرز و پهادر خان پر
 منو ننداز....ییدا.........تو رو خدا. منو نندازییدا-

 : داد زدیکام



 

@donyayroman 350 

 ی کامه؟منمی کییدا.اروم باش....یاروم هست-
 ی کامدی را گرفت و او را به طرف خودش کشی هستي و دوال شد و بازودی سرشان رسي به باالفرهاد

 وصل نبود ي چون طناب به جای ولردی که سر طناب را بگدی کرد و پرزانی اوشهی دستش را به ررکی
گرش ی لحظه که در حال سقوط بود فرهاد با دست دنی کنترلش را از دست داد در اخري لحظه ايبرا

 :ت را گرفت درخشهی و ردی دوباره پری کامدیبلوز او را چسب
 نیا.... ي کارو درست انجام بدهی یاگه تونست.....رمی بود ناکام بمکیخاك بر سرت کنن فرامرز نزد-

 ؟ي نبسته بودییوامونده رو چرا به جا
 : را بغل کردی هستفرهاد

 تموم شد.ستی نيزیچ.زمیاروم اروم عز-
 

 :زدی را بسته بود ناله مشی چشمهایهست
 ......تو رو خدا نجاتش بده....سوزهیداره م..نجاتش بده.مامانم....مامانم-

 غی جی خوردند هستزی لنیی به طرف پای شد و با هستی فرهاد خالي پاری سست بود زشانی پاری زخاك
 :  بسته بود کمر فرهاد را گرفتشیزد و همانطور که چشمها

 ییدا.......ییدا...منو ننداز....گمی نمیبه کس.... منو نندازییتو رو خدا دا-
 : را در دست گرفت و تکانش دادی هستي بازوفرهاد

  اروم باشیچشماتو باز کن منم فرهاد هست-
 : گفتیکام
 نیای دنبالم بی تو و هستزمی من اول منیی پامی بردیفرهاد با-

 خورد و به طرف رودخانه کج دی سر خورد درخت تگان شدنیی درخت را گرفت به طرف پاشهی ریکام
 حاال مش دی زد و فرهاد رو چسبغی جی هستختی ری سر فرهاد و هستي خاك رويادیشد مقدار ز

 درخت را محکم گرفته بودند تا مانع یی خان هم به کمک فرامرز و بهادر خان چهارتااریممد و اسفند
 : به داخل رودخانه شوند فرهاد داد زدقوطشس
 ری رو بگی هستیکام-

 ی فرهاد دست هستدی را چسبی هستي ابز سر خورد دوباره باال امد و مچ پای چند قدم باال امد ولیکام
  هل دادنییرا که به دور کمرش حلقه شده بود باز کرد و او را به طرف پا

  تو رو گرفتهی نترس کامنیی برو پایهست-
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 را ی دستش را دراز کرد و هستی کامنیی بود شکست و هردو افتادند پازانی که فرهاد از ان اوي اشاخه
 به سنگ خورد و شی تخته سنگ که مچ پاکی ي رودی و هوا گرفت فرهاد هم پرنی زمانیدر م
  زدن کرد انقدرغی شروع به جی ببرد که هستنیی را به طرف پای به هوا خواست هستادشی فريصدا

 را گرفت و چند بار تکانش ی هستي و بازودی صخره پري گرفته بود فرهاد روشی زده بود که صداغیج
 :داد
  شده؟یاروم باش چ.یهست-

 به عقب رفت و ی صورت او زد سر هستي با دست دو سه بار توکندی نمی توجهی هستدی دیوقت
 به فرهاد و ی بود نگاهدهی کوه با سرعت باال دوکی انگار از زدی را باز کرد نفس نفس مشیچشمها

 :ارامش گفت کرد فرهاد با یپس از ان به کام
 فتادهی نی اروم باش اتفاقزمی عزستی نيزیچ-

 سرش نگاه کرد صورتش خون الود و بدنش ي رودخانه و باالنیی با وحشت به ان دو و بعد به پایهست
 دیلرزیبه شدت م

 مینجائی ما ایافتی نمگهی نترس دزمیاروم باش عز-
 :دی پرسیکام
 ؟یکنی مينجوری ا؟چرای شده هستیچ-

 :هی گرری زد زیهست
اون ...نیماش....کردیمنو صدا م....اومدیصداش م...سوختیداشت م....مامانم....مامانم -
 ....مامان م...ییبابا...شیات....نییپا

 : با وحشت به باال نگاه کردبعد
 کمکش نکرد...ییدا...اون باالست...اون باالست...ییدا-

  کردهیگر بلند ي فرهاد رو گرفت و تکان داد و با صداي بازویهست
 يبه من گفت حرومزاده ا...نیی منو انداخت پاییفرهاد اون به مامانم کمک نکرد اونن سوخت دا-

 مامانم اومدی مامانم ميفرهاد صدا!نییمنو انداخت پا....بهم گفت حرومزاده ... سرميمحکم زد تو
 ....فرهاد... رودخونه اخ فرهادي بهش کمک نکرد اون منو پرت کرد توییدا...سوختیداشت م

 نشست و ی زمني روی را بست کامشی فرهاد گذاشت و زار زد فرهاد چشمهانهی سي را روسرش
 : نگاه کرد فرامرز از باال داد زدی به رودخانه انداخت و برگشت دوباره به هستینگاه
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 ...فرهاد.......ی خوبه؟کامد؟حالتونییشماها کجا-
 : بهادر خان بلند شدي گذشت صداي اقهی نداد فقط دستش را تکان داد چند دقی جوابیکام
 حال تون خوبه؟.......یهست.....؟کامرانییفرهاد کجا-

 : داد زدیکام
 ........میما خوب-

 :کردی مهی برگشت که ارام ارام گری به طرف هستبعد
 شون؟یکی ت؟کدومیی بود؟کدوم دای اون باال کیهست-

 :دی و رودخانه کرد و پرسی به کامی سرش را بلند و نگاهیهست
 پدر من بود؟-

  سرش را تکان دادیهست
 عمو بهادر؟-
 ...نه-
 ...پس-

 نگاه کرد بعد به طرف فرهاد برگشت و دوباهر ی کامي سرش راب اال گرفت و به چشمهایهست
 : سرش را تکان دادیم نگاه کرد کای فشرد و به کامنهی شدند فرهاد او را به سي جارشیاشکها

 می از مرحله پرت بودیلی قصه سر دراز داره ما خنی روشن شد اتی همه مخالفت و نفرنیپس علت ا-
 : از باال داد زدفرامرز

 اد؟ی صداتو در نمد؟چراینی پشنیی اون پادیخوایتا شب م-
 : خان گفتبهادر

  کناردی بررشی رو سرتون از زفتهی درخت سسته هر ان ممکنه بنیفرهاد ا-
 : ارام گفتیکام
 می کردی زندگیی عمر کنار چه ادماهی هزار رنگ ي دنبانیتف به ا! افتاده ی چه اتفاقدونستنیاگه م-

 ي بازلمی فهی بقي همه سال برانی پست که به خواهرش رحم نکنه چطور تونسته انقدریادم ا
  کرددی باکاری چمینی تا ببمی برنیکنه؟پاش

  سر خوردنیی شد و به طرف پابلند
 ادهی اون طرف سنگ زنیی پادییای طرف بنیفرهاد از هم-
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 : گفتفرهاد
  رودخونه به طرف باال راه داره؟نییاز پا-
  هستکی راه بارهی پل ری زمیریاره م-

 : دستها گرفتانی را بلند کرد و صورتش را می هستفرهاد
 بهتره فقط اروم باش یلی باشه براش خيخبری بي ادم توی بهت بگم متاسفم گاهی چدونمینم-

 ادی مشی پی چنمی که افتاده صبر داشته باش تا ببهیاتفاق
  سر خوردندنیی را گرفت و ارام به طرف پای دست هستبعد
 :دی پرسیکام
 ؟یلنگیفرهاد چرا م-
 پام خورده به اون تخته سنگ-

 : به ان انداخت و گفتی نگاهی ورم کرده و خون الود بود کامشی شلوارش را باال زد قوزك پاپاچه
  شکسته باشهدی شااری پات نيفشار رو-

 ی هستدندی فرهاد را گرفت و به راهشان ادامه دادند کنار رودخانه ك رسي و بازوی دست هستیکام
 :نشست

 رهی مجی سرم گخورهیحالم داره بهم م-
 : به اون انداخت و گفتزی محبت امی نگاهفرهاد

 نی جا بشنیچند لحظه هم-
 : سرش را باال گرفت و به ان دو نگاه کردی را شست هستیب برداشت و صورت هست ایمشت

  خودمون سه تا باشهنی موضوع بنی ادیذاریدی نگيزی چیبه کس-
 : نشستشی روبهرویکام
  افتادهی بفهمن چه اتفاقدی همه بدونن بادی همه بدونن بادی بشه؟بایکه چ-

 : گفتهی با گریهست
خاله ... رزهی خونواده به هم مهی وسط نی فقط اشهی زنده نمگهی مامانم که دشهی عوض نميزیچ-

 دی نگيزی چی فرهاد تو رو خدا به کسيوا!خاله اگه بفهمه...سیفرنگ
 : سرش را تکان داد و گفتفرهاد

  کرددی چه کار بامینی تا بعد ببمیحاال بر-
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 : را گرفتی کامي بازویهست
 یتو رو خدا کام-

 : سرش داد زدیکام
 از هی قضمیدونستی بود که نمنی به خاطر امی تا امروز همه ساکت بود؟اگهی پنهون کنيخوای رو میچ-

 روشن شده ی حاال همه چی ولمیکنی می زندگمی داریی کنار چه گرگهامیدونستی نمخورهیکجا اب م
دفعه  می ساکت بمونمی اگه بخواياری شانس نمشهی امروزه همنی نمونه اش همهیاون از تو متنفره 

  که نجاتت بدهستی نی درختشهی رگهید
 : به طرف فرهاد برگشتبعد
 من هم خودش و هم پسر یشناسی تو اونو نمم؟اگهی نگیچی و همی خفه بشدی فرهاد؟بایگی میتو چ-

 ستنی ها دست بردار نی سادگنی به اشناسمیکثافتش رو خوب م
 : کردی هستی به صورت زخمی به رودخانه و نگاهی نگاهفرهاد

  ستهی باارزش تر از بقیلی تو برام خی بدون زندگنوی ادمی نمی قولچیمن ه-
 فرامرز و مش ممد دنی را گرفت و او بلند کرد و لنگان لنگان راه افتاد به کنار پل که رسی هستدست

غل کردند و  را بی هم هستنی پل ولو شدند فرخنده و پروي و فرهاد رویبه کمکشان امدند کام
  سرش را نوازش کردیبهادرخان با مهربان

  شده؟یفرهاد پات چ-
 :دی کششی به مچ پای نشست و دستفرهاد

 کنهی درد میلیاوخ اوخ اوخ خ-
 : خان گفتبهادر

  دست تو هم که پاره شدهیاحتماال شکسته کام-
 : به دستش کرد و گفتی نگاهیکام
 ستی نی مهمزیچ-

 بهادر ان که از بادی فري عمه خانم رنگ به رو نداشت صداکردی مهی در بغل عمه خانم بود و گریهست
 دیرسی به گوش همه مزدیپشت تلفن سر اسکندر داد م
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 تهران دمار از روزگارش انی بچه اورده االن منی کثافتت چه به روز ازی همه چی اون پسر بنی ببایب-
 نی و مالنی خونينجوری اونو ای چي چکار داشته؟برای هستا؟بهنجی امده بود ای به چه حقرمیدر ما
 ....الو...الو...خدا رو شکر شانس اورده... رودخونهيپرتش کرده تو...کرده؟
 :دی خان پرساریاسفند

  پسر اشغالش کجاس؟گه؟اونی می شد بهادر؟اسکندر چیچ-
 : داد زدتی خان با عصبانبهادر

 بگم ی چدونمیفقط گوش کرد انگار اصال براش مهم نبود تازه تلفن رو هم قطع کرد نم. نگفتیچیه-
 بهیکاراش عج

 : به فرهاد نگاه کرد و او به عالمت سکوت سرش را تکان داد عمه خانم با خشم گفتیکام
 سرش ییال اورده؟اگه بی بال رو سر هستنی چرا انجای چرا اومده امی بدوندیبلند شو برو سراغشون با-
 گم؟ی دارم می بهادر چیفهمیم.ی کنتی ازش شکاي بردیکردم؟بای به سرم می من چه خاکاومدیم

 : کرد و گفتی خون الود کامي فرهاد و بازوي به پای نگاهبعد
 من اورده؟فرهاد پات ي بالها رو سر بچه هانی انجای اومده ای به چه حقمیاریمار از روزگارش درم-
  شده؟یچ
 اری بتی ماشي منو از توفی فرامرز برو کادهیه جون دردش که ز عمدونمینم-

 : بود نگاه کرد و گفتستادهی اری در سر به زي خانم به مش ممد که جلوعمه
  باغ؟ي توادی اون بي اجازه داد؟چرايمش ممد تو مگه مواظب نبود-
  باغ اومده بودننیی پاواری دي از روامدنی که نيخانم از در ورود-

 :دی پرسی خانم از کامعمه
  شده؟ی چ؟دستتي شدیتو هم زخم-
  خراش ساده ستهی ستی نی مهمزیچ-

 : خان گفتاریاسفند
  تهران؟می برمیافتی راه بای ی کنسی رو راست و رنای ایتونیفرهاد م-

 : گفتفرهاد
 هی زخماشون چجورمینی ببدیبا-
 : اش باز شدی طبق معمول سر شوخمیکا
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 می کنشی کدومتون اوضاعش خرابتره راهمینی ببدی صف بکشنجای قد ابیمجروحان محترم به ترت-
 ایاون دن

 :دی خندمایس
 اههی سقت سنقدری اون زبونتو مار بگزه ایاله-
  گفتم؟یمگه من چ-

 : گفتشبنم
  افتادی اتفاق نمنی اادی بی سر هستیی بالهی يکردی اگه صبح دعا نمگهی دگهیراست م-

 : رو به بهادر خان کرد و گفتاریاسفند
  دختر شاتوت بودنی امیشانس اورد-
 شدی بر سرمون می بود معلوم نبود چه خاکومدهی نرونی درخت بنی اشهیبعله اگه ر-

 : کردی به هستی نگاهیکام
 کنه؟ی از بدنت درد نمیی جاایدست و پات -

 : تکان دادنی را به طرفشی دستهایکام. سرش را تکان دادیهست
  بخورهی بخدینه متاسفانه دست و پاش سالمه نشکسته فقط سرش با-

 : خانم گفتعمه
 ورجه وورجه نقدری اگه ادهی ورپرنیخب عمه خانم ا-  متاسفانه؟یگیخدا بگم چکارت کنه چرا م-
 هی نجای اینشستی مث بچه ادم مشدی الم شسنگه به پا نمنی ازدی هوس شاتوت به سرش نمکردینم

  بسهگهی حاال دکنهی مفی عالم دردسر دنبال خودش ردهی شهی جلوت همذاشتنی اوردن می موهی معالم
 ی ببر سرو صورتش رو بشوره االن عوضنوی اای ب؟مادري کردهی گرنقدری اشکات خشک نشد اچشمه

 يزی چي ای اب حوضي پوسورهی به دنشی مزنیگی دختر باغبون ميجا
 : گفتفرهاد

  حالش خراب هست بدترش نکنی سر به سرش نذار به اندازه کافیکام-
 اون شب به يمردی مي از جات تکون بخوریتونی پاتم ناقص شده نمرسمیتو رو که االن حسابتو م-
 ي چه حال و روزنی؟ببيکردی نمدای فتنه رو پنی ايزی چی رستورانیینمای سیرفتی پارك رفتن ميجا
 زی جنی که انی به حال اي همه باال سرمون اومده وانی دو سه ماهه انی اي ما درست کرديبرا
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 تو می جلو جلو بری قطعه بخرم و همگهی برم بهشت زهرا دیزده بشه عروس خانواده با***** 
 میقبراش بخواب

 : بلند گفتي خان با صدااریاسفند
  نشستن خجالت بکشنجایا بزرگتر ؟چهارتاي شدچارگوی لنقدری ای رفتی کامران تو به کی الل بشيا-

 : خان گفتبهادر
 ادی حرف مفت از دهنش در منطوری همی اگه ول کننمیحال همه حرابه ا-

 گفت که ی بود فرهاد به کامی و فرامرز به فرهاد کمک کردند شبنم زخمش سطحنی و پرویکام
 را اورد سر و ی و شکم ببرد فرخنده هستنهی از سي عکسبرداري را برامای سدندی به تهران رسیوقت

 اش را یشانی پي خودش نشاند و زخم روي کرده بود فرهاد او را روبروزی را تمشیصورت و لباسها
 شی و پاهانهی سي کبود و گوشه لبش پاره شده بود روشی چشمهاری زکردی ناله هم نمی زد هستهیخب

 شی چشمهایست بود هکرنگی که به سرش بسته شد با صورتش ي بانديدی و کبود بود سفیهم زخم
  دست او را گرفتی نشسته بود دل فرهاد را به درد اورد کامشی که در چشمهایرا باز کرد درد و رنج

  و شبنم نشاندمای مبل کنار سيو رو
  هاشونو نگاه کنافهی دردسر قکپارچهی يخوری و جم هم نمینیشی جا منیهم-

 هی شد بقی زخمتونیکی تا نمی ببگهی بار دهی تونی به جون سه تاکی نکی پمی سرمون اومدرهی خمثال
 ي به جون گرفته هاشی هوا به حالتون زار بزنن اتيهم به هوس افتادن پدر ازتون بسوزونم که مرغا

 زده***** جز 
 شیفرهاد چشمها. به فرهاد کردی نگاهی لبخند هم نزد کامهی ی حتی هستی ولدندی خندمای و سشبنم

 :را بست و گفت
 ی پانسمانش کندی من چه مرگش شده باي پانی انی ببایبکمتر حرف بزن -
 شغلمو عوض کنم بشم کارگر خوامیم... ها من مهندس کامپوترم نه شکسته بند هرچند دیببخش-

 شورمی مزی مرده هاتونو تند تند و تمرنیگی براتون سخت نمگهی دينجوریمردهشور خونه ا
 : خان گفتبهادر

  مزخرف نگونقدری ایبس کن کام-
 : گفتاری رو به اسفندعمه
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 مزخرف به نقدری ادم شده بود اي سربازي رو فرستاده بودوونهی پسره دنی توئه اگه اریهمه اش تقص-
 بافتیهم نم

 : را در هم قالب کرد و گفتشی دستهایکام
 میدی رسی ولبندمی ادم فرهاد من زخمتو منی اشهی مدای کم پیلی عمه خانم ادم خدییفرمایدرست م-

 . شکستهکنمیتهران برو عکس بنداز فکر م
 : و گفتدی کششی به پای دستفرهاد

  استخونش سالمهدهینه نشکنه فقط ضرب د-
 :دی بدون مقدمه پرسفرامرز

 ؟يکردی شده بود مادرتو صدا می چنیی اون پای هستیراست-
 انداخت همه متوجه حالت نگاهش هی به فرامرز و بقی را باز کرد و نگاهشی وحشتزده چشمهایهست

 :شدند فرهاد ارام گفت
  بوددهی نبود فقط ترسی مهمزیچ-

 سرش را باال گرفت و به فرهاد نگاه کرد طرز نگاه ان عی فرهاد بود سري که مشغول پانسمان پایکام
 افتاده است عمه خانم ی به عمه خانم و بهادر خان فهماند که اتفاقیدو و حالت وحشتزده هست

 :دی کرد و پرسزی را رشیمهاچش
 ه؟ی چانی افتاده؟جریچه اتفاق-

 : پرسشگر به انها نگاه کردی خان ب ا لحنبهادر
 د؟یکنی از ما پنهان مدی رو داری شده؟چیفرهاد چ-

 : گفتفرهاد
 دیری فعال دنبالش رو نگکنمیپدر خواهش م-
  تو حرف بزنی شده؟کامی ؟چمیری رو نگیدنبال چ-

  ندادی بود جوابفی کي فرهاد رو بسته بود و حاال مشغول جمع و جور کردن لوازم توي که پایکام
 ی چرا اللموننمی حرف بزن ببيدادی ما ملی چرت و پرت تحوی با تو هستم تا حاال داشتی کامياها-

 ؟یگرفت
 : کرد و گفتشی به دستهای بلند شد نگاهیکام
 .....یعرضم به حضور جنابعال-
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 انداخت که با ی به هستی نگاهدیدرخشی مشیاال اورد اشک در چشمها کرد سرش را ببغض
 برگشت همه در سکوت با تعجب به او چشم هی نزند به طرف بقی حرفکردی به او التماس مشیچشمها

 :دیلرزی مشی صدادندیدی منطوری راای بار بود که کامنیدوخته بوند اول
 عالمه ادم کثافت دور و برمون رو گرفتن هی هی پر از نامردهی رحمی بیلی خيایعمو بهادر فقط بگم دن-

 میو خودمون هم خبر ندار
 عمه کردندی و به طرف استخر رفت همه با تعجب دور شدن او را نگاه مدی پرنیی تراس به پاي باالاز

 :خانم گفت
  افتاده؟ی شده؟چه اتفاقی کرد؟فرهاد تو بگو چينجوری چرا انیبهادر ا-

 ی را بست بهادر خان به طرف هستشی کرد سرش را تکان داد و چشمهایه هست بی نگاهفرهاد
 صورتش گذاشت و به ي دستش را روشدی مری سرازشیبای زي اشک دوباره از چشمهايبرگشت داه ها
  همه را به وحشت انداختی هستهی بند گري صدادیطرف اتاق دو

 : نگاه کردمای حرکات به شبنم و سنی خانم متعجب از اعمه
 نمی ببدی سرش اورده؟حرف بزنیی بالدیسع-
 : انداختنیی سرش را پامایس
 رو داشت طفلک ی شده بود واقعا قصد جون هستای وحشنی عدی شده بودند سعزیفقط با هم گالو-

 دی کشنی زمي رو چند بار رویهست
  بچه؟نی از جون اخواستی میاخه چ-
 که خاله جونت و فرهاد تا اخر ارمی سرت بیی بالخوامی مگفتی اونو با خودش ببره مخواستیاول م-

  رودخونهي پرتش کرد توشهی نمی هستفی حردی نره بعد که دادشونیعمر 
 کردی تخت گذاشته بود و هق هق مي سرش را روی رفت هستی لنگان لنگان به اتاق هستفرهاد

 :دی کششی به موهایفرهاد دست
 میری درست بگمی و به تصممی فکر کندی ها بايبری منی خودتو از بزمیاروم باش عز-

 :دی به گوش رساطی از حی کاميصدا
  بمونه شب با اژانس برگردهخوادی هم می هر کافتهی راه بادی می تهرون هر کرمیمن دارم م-

 : داد زدنیپرو
 ؟يریپسرم تنها کجا م-
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  رو بذارم کف دستشکنفری برم حق خوامیم-
 : تراس رفتي روفرهاد

 ر کن شر درست نکن صبیکام-
  گذشتهیکی بشع؟بذار بشه اب از سر من خوادی منیبدتر از ا-
 نیی پاامی بتونمی چالغم که نمي پانی باال من با اای نکن صبر کن کارت دارم بیبچگ-
  بمونمنجای هم اگهی دقهی دقهی ی فرهاد من طاقت ندارم حتنیبب-
 میای هم می صبر کن من و هستستی نيمساله ا-

 ی تعجب نبود ولي جازدی سر ميگری رفتار از هر کس دنی شده بودند اگر ارهی با تعجب به انها خهمه
 که داشتند همه را متوجه موضوع ي وضع اشفته انی شوخ و شنگ و فرهاد صبور و ارام با ایکام
  در رودخانه بودی و افتادن هستدی کرده بودند که مهمتر از مساله سعیبیغر

 تسادی ان دو ايد و جلو خان بلند شبهادر
  چه خبرهنجای به من بگه ایکی-

 : گفتفرهاد
  بعدي برادی بذارکنمیپدر خواهش م-
  افتاده؟ی شده چه اتفاقی چنمی بزن بب؟حرفی چیعنی-

 :دی خانم هم جلو امد و پرسعمه
 .دی افتاده؟به خاطر خدا حرف بزنی چه اتفاقیاونجا ته اون باغ لعنت-

 : سرش را تکان داد و گفتفرهاد
 گهی وقت دهی ي برادی خرابه تو رو خدا بذاریلیبخدا االن حالمون خ-

 : و گفتدی کوبنی را به زمشی خانم عصاعمه
 امیپس منم باهاتون م-

 ی شد هستنی را گرفت و با او سوار ماشی پله ها اورد عمه خانم دست هستي را جلونی ماشیکام
 را لشی اتوموبچی را بست فرهاد جلو نشست و سوئشیذاشت و چشمها عمه خانم گي پايسرش را رو

 : حرکت کنند بهادر خان گفتنکهیبه فرزاد داد قبل از ا
  حرکت کناطی با احتی کاممیافتای و راه ممیکنیما هم االن جمع و جور م-

 : گفتی رفت کامرونی که از در باغ بنیماش
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  بکشم؟گاری سهی با اجازتون ختهی اعصابم به هم ری عمه خانم ولخوامیمعذرت م-
 : خانم گفتعمه

  هم بده به منیکی کنهیاگه واقعا ادمو اروم م-
 :دی به فرهاد کرد و خندی نگاهیکام
 میکنی تو اتاقتون با هم صفا مامی به بعد منی چقدر خر بودم از اد؟منییپس شما هم جزو ما-

 : شانه فرهاد گذاشتي خانم دستش را روعمه
  شده؟ی چی بگيخواینم-
 می اروم بشی کمدی بذارمی اختهیعمه جان االن همه به هم ر-
  سرش اورده؟یی بالدی سر بچه ام اومده؟سعیی شده بالی چدیفقط بگ-

 : کرد و او هم سرش را تکان داد عمه خانم با بغض گفتی به کامی نگاهفرهاد
 که هی موضوع وحشتناکد؟چهیکنی شده؟چرا همه ش به هم نگاه می چدیکنی دق مرگم مدیدار-
  افتاده؟ی هستي براید؟اتفاقی جرات گفتنش رو ندارچکدومتونیه

 : که خواب بود اشاره کرد و گفتی به هستفرهاد
 بهش شهی نمنی از اشتری مدت بگذره اوضاع اروم بشه االن بهی فعال دی بذاریدونمیما هم درست نم-

 !ه شدتی اذی طرف کلنیاز اون حادثه به ا.میاریفشار ب
 : دادهی تکشهی خانم سرش را به شعمه

 
   سر دخترکم اومده؟ییچه بال! منيخدا
 و چشمش که به دی جلو دوی بیب. کمک کرد تا به اتاقش برودی به هستی کامدندی خانه که رسبه

 : فرهاد افتاد با دست به صورتش زدي و پایصورت هست
 ن؟یی پادی سرتون اومده؟از کوه افتادیی شده؟چه بالیچ! منيخدا
 : گفتیکام

 .می از کوه افتاده بودیکاشک
  اومده؟ی سر هستیی شده؟چه بالی چخانم

 . افتادهي به چه روزنی بخوره ببیی هواهیخواستم بچه ام رو ببرم ! دونم واهللاینم
 . تونم راه برمی کمک کن پاهام ورم کرده نمایب

 : وارد سال شدیمکا. در سال نشسته بود و چراغها را هم روشن نکرده بودفرهاد
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 .چارهی بارشی کنی زنگ بزنم به اهی یراست. چرغها را روشن کن؟اقالی گرفتبانی غرشام
  چرا؟گهی اون دبه

 خونه می بریی دوتاي خوایفرهاد م.شهی به پا مگهی قشقرق دهی ستی فرانک ننهی بی اد می عمو ماالن
 !نمشی خواد ببیعمو اسکندر؟هر چند اصال دلم نم

 یم. بودهی اصل ماجرا چمینی ببمی صبر کندیبا.می دونی رو نمهیما همه قض.ستی هم نهای سادگنی ابه
 .میندازی هچل مي خودمون رو تولیبدون دل.هی منطقی که ادم بیدون

 پدرت يدیم؟دینی ازشون ببگهی شاهکار دهی تا مینی و منتظر بشمی رو دست بندازم؟دستی چکار کنپس
 اگه بفهمه ی دونیم. رو فرستاده اونجادیحتما خودش سع. خبر داشتهزی از همه چنکهی گفت؟مثل ایچ

 چکار ي خوایاون وقت م!ارهی لب باز کنه دخلشو منکهی گذشته اش رو به ساد اورده قبل از ایهست
 ؟یکن

 . نگهی به کسيزی چگمی می به هستفعال
 : انها را تعجب زده کردي عمه خانم که تازه وارد سالن شده بود هر دويصدا
 چه نی بگومدنی نهی تا بقاهللای.دی رو پنهان کنيزی چدی تونی نگه؟از من که نمی رو به کسی چیهست
 . افتادهیاتفاق
 : خودش را جمع و جور کرد و گفتیکام

 .دی ارومتر شدی موقع که کمهی ي برادیبذار.ستی خانم،االن شما حالتون خوب نعمه
 مثل سنگ گهی برام افتاده که دیزندگی رنگارنگ توياونقدر اتفاقا.ي خواد غصه منو بخوری نمتو

 . راحت باشهالتیخ. دهی تکونم نميزیهر چ.شدم
 . دهی تمونتون میلی موضوع خنی ی ولمتاسفم

 : مبل نشستي خانم روعمه
 !ستهی شده؟قلبم از ترس داره وامی چدی رو خدا بگتو

 به ان سه نفر کرد یارد سالن شد،نگاهبهادر خان و. اومدهی بهادر خان و بقي و بعد صدالی اتومبيصدا
 :و داد زد

 .ادی سال ني تویفرخنده،کس
 : خان هم وارد شد و در را بستاریاسفند
  افتاده؟ی چه اتفاقيس،سردراوردیفرنگ
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 ! اتفاق بدهی. شدهيزی چهی دونم یم. شدهيزی چهی ی ولدنی پرسم جواب سر باال می میهر چ. واهللانه
 : نگاه کردی خان به فرهاد و کامبهادر

 ستی ني هم باشه مساله اياگه موضوع ناجور.دی به ما بگدی افتاده بای با جفتتون هستم هر اتفاقدینیبب
 . اتاق درز نکنهنی دم از ایقول م. مونهی خودمون منیفقط ب
 :دی خان پرساریاسفند

 .نمی بزن بب؟حرفی گرفتی چرا الل مونی اورده؟کامی سر هستیی بالدیسع
 : شدرهی به هبادر خان خیکام

 نهی منظورم ایعنی مسوول کاراش بود؟ی اومد کشی که پبای تصادف عمه فرانیجر. سوال دارمهی عمو
  به شما خبر داد؟یک

 :دی خان با تعجب پرسبهادر
  داره؟ی چه ربطبای ماجرا به فرنیا

 .گهی داره دی ربطهیحتما .دی کنم جواب سوال منو بدی مخواهش
 نیحاال بگو چرا ا.مارستانی بمیما هم صبح زود رفت. تصادف رو گفتنانینگ زدن و جر راه زسی پلاز

 .ی کنیسوال رو م
 د؟ی بودانی در جر؟شمای چی کردن هستدای پيدر رابطه با جستجو برا.دی کنم االن نپرسی مخواهش

 هم اون موقع خارج از کشور اریاسفند. خراب بودیلی عمه خانم و من ختی وضعبای فرهی از قضبعد
 یحساب.ی کردن هستدای پيهم مراسم و هم جستجو برا. افتادچارهی دوش اسکند بيتمام کارها رو.بود

 . بودتهخی به م ریحساب. شدي خونه بستري توی ماهکی از فشار غصه انیبعد از اون جر.از پا دراومد
 : زد و گفتي پوزخندیکام
 !ورده هم غصه خیلی ارواح باباش،خاره

 :دی را در هم کششی خانم ابروهاعمه
  باغ بوده؟ي اسکندر تودی سعينکنه به جا. گه؟تو رو خدا تو بگوی داره می چنیفرهاد،ا
 : سرش را تکان دادفرهاد
 کلک و حقه رو به خورد همه هی دونم ی نمای دروغ بزرگ هی عمر کی تونم بگم ی جون،فقط معمه
 . نبوددی کردی که شما فکر مي اون جورانیجر.دادن

  داره؟ی و تصادفش و اسکندر چه ربطبای امروز به فرهیقض.دی ترسونی منو مدی دار؟شماهایانی جرچه
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 : بلند شدفرهاد
 د،روزی خسته شدیهمگ.ادی حالش جا بی فردا کمي برادیبذار. امشب نهید،ولی بپرسی از هستدیبا

 ! بودیوحشتناک
 را به عالمت شی دستهایکام. برگشتیبهادر خان به طرف کام. رفتنروی لنگان لنگان از در ببعد
 : باال بردمیتسل
 خانم نون خشکاشو کجا ی بی بنی انمینصفه ب شده برم بب. کنهی مغزم کار نمگهیمنم د. تو رو خدانه
 . بردارم وتا خونه سق بزنمکهی تهی. ذارهیم

 :عمه خانم گفت. کردندی خان و بهادر خان با تعجب به رفتار ان دو نگاه ماری خانم و اسفندعمه
  داره؟ي ای سوال و جوابا چه معننی افتاده؟ای چه اتفاقبهادر

 نگفتم که اوضاع خرابتر هی بقيجلو.اوردمیراستش از کار اسکندر هم سردرن. شدمجیمنم گ. دونمینم
 . براش مهم نبوددمی شاای. داشت خبرزیانگار از همه چ. هم ناراحت نشدیلیخ.بشه

 :دی خان پرساریاسفند
 ؟ی گفته بره سراغ هستدی خودش به به سعی گی میعنی؟ی چیعنی

 : خان گفتبهادر
 نبود که در یاون ادم. داد زدم انگار نه انگاریمن هر چ.دادیفقط گوش م. گفتی نمیچیهی دونم ولینم

 . من ساکت بشهادیمقابل داد وفر
 : خانم گفتعمه
 . شدهی چنی زنگ بزن ببهی پاشو خب
 . خوشحال نشدیراستش به نظرم اومد از زنده بودن هست. زنمی زنگ نمگهی دمن

 :دی خان با تعجب پرساریاسفند
  ممکنه؟؟مگهی گی مي داریچ

 : خان شانه باال انداختبهادر
 .ت رو محکم گذاشی گذشت گوشری گفتم خدا رو شکر بخی مرده؟وقتی هستدی راحت پرسیلیخ

 : خانم سرش را تکان دادعمه



 

@donyayroman 365 

 هم شیدو سه روز پ.حرفاشون رو که باور نکرده. بچه ها مشکوکهنیالبته به ا.ارمی اصال سر در نممن
 ساده یلیخ:به من هم گفت. بمالنرهی مشت قصه سر هم کردن تا سر ما شهی نایزنگ زد و گفت ا

  کردندایپ.ي رو خردی ظاهر هست،گوليا
 »!ستی هم سخت نادیبازی فرهی نفرشبهی

 : گفتارخانیاسفند
 ستی نی اون همه آدم آبروش رفت،اون آدمي شه؟جلویمگه م.نهیشی دونستم که ساکت نمیمن م -

 .ادیکه کوتاه ب
 : گفتی بانگرانبهادرخان

 ول کن زهیتازهرشونر. کنهی روفراموش نميزی چی راحتنیبه ا. استنهی بدکیلیمتأسفانه خ.بعله -
 .ستیمعامله ن

 : گفتارخانیاسفند
 سی به پلستیبهترن.ستی نگردانی روي کارچی الدنگ هرزه هم ازهي که اون پسره نهی ایبدبخت -

 !ی سراغ هستادی دوباره بم؟نکنهیخبربد
 : خانم گفتعمه

 یچیاگه کوتاه اومد واون پسره روادب کرد که ه. زنمی صبح بشه من خودم به اسکندرزنگ مدیبذار -
 . دمی مسی پللیحووگرنه خودم اونو ت

 : گفتنی غمگیی باصدابهادرخان
 ! شه تا ازخونه فرارکنهتی ترسم ازاطرف اونقدراذی میبارونداره،ولی فری سرکشیخوشحال بودم هست -

 : خانم گفتعمه
 . به سرمون شدهی چه خاکمینیاول بب.میبهتره تافرداصبرکن -

 : به باال نگاه کرد وگفتارخانیاسفند
 . رحم کردیلیخداخ. رودخونهي توافتادی نیخداراشکرکه هست -

 : کرددیی هم تأوبهادرخان
 .می رونداشتگهی ضربه دهی طاقت چکدوممونیبعله،خواست خدابود وگرنه ه -

 : بلندشد وگفتشی خانم ازجاعمه
 . برهی هرچند که من تاصبح ازدلشوره خوابم نممی بخوابمیفعالًبر.می کنی رو روشن مهیفرداصبح قض -
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 14 فصل
 :دارکردی واورا بدی به صورتش کشی رفت، دستی سرهستي خانم باالعمه

  دخترم؟يدیخوب خواب -
 :عمه خانم گفت. کردیمام بدنش دردم. سرش راتکان داد بلندشدیهست

 آب به صورتت بن ولباساتو عوض هیپاشو.يری دوش بگی تونی سرت،نمیفکرکنم به خاطرشکستگ -
 . کمکتادی بي گم زریم.نیاپائیکن ب
 بودند که به احترام او بلندشدند زنشستهی دورم،همهی وکامرازفرهادیغ. رفتي خانم به اتاق غذاخورعمه

 شی صبحانه اوراجلوی بیب. بوددهیرنگش بشدت پر. هم واردشدی بعد هستقهیچنددق.وسالم کردند
 .گذاشت

 .ادی به صورتت بی رنگهی و يری کم جون بگهیبخوردخترگلم،بذار -
 . خورمی میی چاهی جون،فقط ی بی ندارم بلیاصالًم -

 : اون کردزبهی محبت آمی خانم نگاهعمه
 .ستی صورتت ني رنگ توکذرهی.يری تاجون بگي همه صبحانه ات روبخوردیبا -

 : به اطراف کردی نگاهیهست
 ست؟یفرهاد ن -

 : جواب دادبهادرخان
 . بودی کامشی پشبید. رسنیاالن م -

 نی بشقاب گذاشت وسرش راپائيقاشق راتو.دی لرزی بشدت مشیدستها. قاشق رابرداشتیهست
 . راپاك کرد وچند لقمه دردهانش گذاشتشی کنارش نشست،اشکهای صندليفرخنده رو.انداخت

عمه .بهادرخان هم به دنبالشان رفت. رابه کتابخانه برد وکنارخودنشاندی خانم،هستبعدازصبحانه،عمه
 :خانم سرصحبت رابازکرد

 خته؟ی بهم رينجوری تورو ایشده؟چ ی چزدلمیعز -
 : گفتبهادرخان

 .می کمکت کنمی تونی شده که نمی چمیآخه اگه ندون -
 : شدرهی خی خانم به هستعمه

 . ازصورتت نموندهیچیه. نکنهینقدرگریتوروخدا ا -
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بهادرخان . هم واردکتابخانه شدندی وفرهاد وکامارخانیاسفند. انداخت وجواب ندادنی سرش راپائیهست
 : گفتیباره به هستو
 هم هی بقنوازطرفیا.می که افتاده باشه ماطرف توهستیهراتفاق.می همه مادوستت داری دونیعززم،م -

 . دمیبهت قول م
 : خانم هم اصرارکردعمه

 . کنمی باشه حلّش می خورم هرچی مباقسمی روح فره؟بهی چزم،مشکلتیبگوعز -
 : محکم گفتیی باصدافرهاد

 . افتادهی بدونن چه اتفاقدیبا.یزروبگی بهتره همه چیهست -
اماناگهان درکتابخانه ... سرش راباالگرفت وبه فرهاد نگاه کرد،بعدبه طرف عمه خانم برگشتیهست

 ستادهی قاب دراانیاسکندخان درم.همه برگشتند. ماندرهی خي به درورودی هستيبازشد وچشمها
 یفرهاد بالفاصله کنارهست. دوخته شده بودی زد ونگاهش به هستی برق مشیچشمها.بود

 : داد زدنبهادرخا.نشست
 ی گذشتچی االن بدون هنی دخترآوردهکجاست تاهمنی پسرناخلفت چه به روزانی انیاببیداداش،ب -

  قانونش بدم؟لیتحو
 شی داشت،عصای آمد،باهرقدم که برمیآرام آرام به طرف هست. به بهادرخان ندادی جواباسکندرخان

نگاهش که .دی رسی که انعکاسش درسکوت کتابخانه دوچندان به گوش مدی کوبی منیرامحکم به زم
 که عمه خانم. بوددهی پریرنگ ازهست. دوخته شده بود،همه راواداربه سکوت کردیباخشم ونفرا به هست

 به ی ونگاهی به هستینگاه. داشت،آشکارامتوجه لرزش آنهاشدشی دستهاانی رادرمی هستيدستها
 :اسکندخان کرد

 پسراحمقت ؟مقصراونی کنی نگاهش مينجوریچراا. ندارهی دخترحال وروز خوبنی شده؟ایکندرچاس -
 !بوده

 رابه اودوخته شی زد وفقط چشمهای نمی حرفچی بود،هستادهی ای که حاالمقابل هستاسکندرخان
اسکندرخان . فرهاد رامحکم گرفتي وبازودی کشرونی خانم بعمهی دستهاانی ارازمشی دستهایهست.بود
 حرکت کی درسکوت گذشت وناگهان اسکندرخان بایلحظات. فشردی راازخشم به هم مشیلبها
 .زشدندی خمی نیفرهاد وکام.دی راگرفت واورابه طرف خود کشی سهيع،دوبازویسر
 ! برهادشی دنی کنم که نفس کشی مي سرجاتون،وگرنه کاردینیشیب -
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 : زل زدیست هي دوباره به چشمهابعد
 ؟ي ذاری نم؟چراراحتمي جون ِسخت روازکجا آوردنیتوا -

 : گفتی لرزاني باصدایهست
 ادتونه؟ی...دی بلندم کردنی زمي ازروي جورنی هم همگهی دفعه دهی -
 !خفه شوببند دهنتو -
 کنه که یالتماس م... کنهیداره صدات م... ناله والتماسشيصدا...ادی هنوزصداش داره مدیگوشکن -

 !ينجاتش بد
 : نعره زداسکندرخان

 . کنمیخفه شو وگرنه خودم خفه ات م!گفتم ببند اون دهنتوکثافت هرزه -
 يجا.دی کشرونی اسکندرخان بي دستهاانی راازمیفرهاد،هست.ی صورت هستي محکم زد توو

 . مشخص بود،بوضوحی هستدهی صورت رنگ پري روشیانگشتها
 : گفتدی لرزی که ازخشم میی وباصداستادی اسکندرخان ايو و روبردی راکنارکشیفرهادهست

 بدون نمی رونداشته باش،اي مالحظه اچی توقع هی بکني کارنی همچگهی باردکی گه،فقطی باردکی -
 ! دمی بارمن اجازه سکوت بهش نمنی مطمئن باش ایول. نگفتهیچی هیکه هنوز هست

 : داد زداسکندرخان
 به یختی همه رو رینجا،زندگی اي آوردی هرزه کثافت روبرداشننیا!يتوپسره احمق مقصر -

 هیاون .دی آشغال گفته گوش دادنی روکه ای مشت مزخرفاتهی دینشست.دیشماهاهمتون مقصر.هم
 .جادوگره،همه تونو جادوکرده

 : که تاآن لحظه ساکت بود،بلندشدبهادرخان
 ؟ي نفرت دارقدرازشنی ا؟چراي چکارداری؟باهستی کنی چکارمياسکندمعلومه دار -

 : خانم هم داد زدعمه
 یاد؟هستی می کيد؟صدای زنی حرف می به چ؟راجعی کنی دختربلندمنی اي دست رویبه چه حق -

 ؟ی زنی ماحرفی؟ازکی گی می چيتودار
 : که چشم به اسکندرخان دوخته بود،آرام گفتیهست

 ...کشته شدند... آقانی گناه به دست ای که بيازدونفر...ازپدرم...ازمادرم -
 :ادزدی فراسکندرخان
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 ! آبرویخفه شو دختره ب -
 ازعقب دستش ی بزند،اماکامی رابلند کرد تابرسرهستشیعصا. بردورشی ی طرف هستوبه

 : قلبش گذاشته بود،ناله کرديعمه خانم که دستش رارو.ستادی ای هستيفرهاد هم جلو.راگرفت
 بارو،خواهرتو،یفر! ندارهتی واقعنی گه؟ای داره می چي ؟هستي شنوم؟اسکندرتوچکارکردی میچ -

 دختر منو ؟
 :دیادکشی باخشم فراسکندرخان

 نقشه جانانه می که ماداری تصاحب هرچي برا؟اوني دی گوش مابونگردی هرزه خنیبه مزخرفات ا -
 ! احمقهاهم بااون همدست شدننیا.دهی کشيا

 : گفتبهادرخان
 یی بال؟توچهي داری حرفا وحرکاتت برنمنی نکن،چرادست ازانی توهی هستنقدربهیا.اسکندربس کن -

 ؟يباآرودیسرفر
 : کرد وگفتی عصبي خنده ااسکندرخان

 خوان ینامی ده،ای متونی داره بازنی ادی فهمید؟چرانمی آشغال گفت باورکردنی ایباورتون شد،هرچ -
 .تموم ثروت ماروباالبکشن

 يگری دي ومرد جاافتاده ی هستي وعمویمد،دوست کام بازشد وفرارزبه همراه سروان معتدرِکتابخانه
 دست اسکندرخان رارها کرد وبه سمت ی به تن داشت،وارد شدند،کامی بادرجه سرهنگیکه لباس ارتش

 داد اسکندرخان. وبهادرخان هم متعجب به سمتشان رفتندارخانیاسفند. دست دادیانها رفت وباهمگ
 :زد
 زده ی روکه خودشو به موش مردگي انکالهبردارحرفهیهرچه زودترا.دیخوب شد شما آمد -

 ! ساحره ستهیاون . افسون نکنههی شماهارومثل بقدیمواظب باش.دیرکنیدستگ
 : معتمد آرام گفتسروان

 . مسأله روشن بشهنی تا ادی کنم آروم باشی خواهش می خوام،ازهمگیمعذرت م -
 : دوباره داد زداسکندرخان

 ؟ی هستی معطل چ؟پسيومدی آشغال ننی ايری دستگي برا روشن بشه؟مگهيچه مسأله ا -
 : مؤدب گفتی بالحنسروان

 ي سرکی تا مینجاهستیما ا.دی نکننی توهی کنم به کسی امجد خواهش ميآقا -
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 . شدهتی متاسفانه از شما شکامی رو روشن کنمسائل
 : مثل بمب منفجر شداسکندر

  کار و کرده؟نی اي شعوری شده؟کدوم بتی احمق از من شکایگی مي داریچ-
 .دی صخبت کننطوری ادیاجازه ندار.دی مجد لطفا ساکت باشياقا-

 :دی خان تعجب زده پرسبهادر
 ؟ی چ؟ازی از کتیه؟شکای چانیسروان جر-

 : ارام گفتیی با صدافرهاد
 ي بر اثر حادثه ی هستنکهیبا توجه به ا.نجای اارنی بفیمن از جناب سروان خواهش کردم امروز تشر-
 همه رو لی دلنیبه هم. اشکار بشهقتی تا حقمی هستنجایما ا. اوردهادی به زشوی غم انگي روز،گذشتهید

 . مسائل باشننی تا شاهد امیجمع کرد
 : خان گفتاریاسفند

 ؟یقتی بگه؟چه حققتوی اورده؟حقادی رو به يگذشته ا-
 : جواب داداسکندر

  حاالنی زنندان همدی دختره رو بندازنی اگمی که من دارم منهی اقتیحق-
 : خانم داد زدعمه

  چه خبرهنجای امی بدونادیاسکندر ساکت شو ب-
  کاسه ستي همشون دستشون تونای استی ني خبرچیخواهر من ه-

 : بلند گفتي خان با صدابهادر
 هی کافي حرف زدی هرچگهی سر جان دنیبسه اسکندر بش-

 : رو به فرهاد کرد و گفتبعد
 ه؟ی چانیفرهاد بگو جر-

 : گفتفرهاد
 بای در رابطه با حادثه تصادف عمه فرشانی و قرار شد امی معتمد تماس گرفترضای با سروان علشبید-

 .... بکننیقاتیو شوهرش و مفقوداالثر شدن دخترشون تحق
 : به پرونده در دست سروان کردو ادامه دادي ااشاره
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 مت هم ي برادیدی فهمی هرچکنمیم جناب سروان خواهش دیامدی نی دست خالنمیبیخوشحالم که م-
 دیبگ

 : گفتسروان
 که انجام شده به عرضتون برسونم یفاتی تا تحقيندی و بشدی ارام باشکنمی خواهش میاز همگ-

 که نطوری ایعنی مربوط به تصادف مفقود شده ی به عمل اورده پرونده اسلي هایمتاسفانه طبق بررس
  رفتهنیمعلومه عمدا پرونده از ب

 : گفترین متح خابهادر
  به اون پرونده کار داشت؟ی؟کیگی مي داریچ-
 از دوستانم قبال در مقر یکی بود که نی که من اوردم ای شانسدی امجد ارام باشي اقاکنمیخواهش م-
 پرونده بود رو نی که اون زمان مسئول اي اون تونست نام افسرکردیشمال خدمت م- راه تهرانسیپل

 هیته  خودشونی مدارك شخصي برای کپکی ي هم از هر پرونده اشونی کنه خوشبختانه ادایبرام پ
 رو به دت من رسوندن با خی تصادف مربوط به اون تاري پرونده های که امروز صبح کپکردنیم

 دارن که به عرضتون اری در اختی متوجه شدم که از تصادف مورد بحث هم مدارکاری بسیخوشحال
 رسونمیم

 شب حادثه قی دقخی کرد تاری که دستش بود شروع به خواندن مطالبيه ا پروندي معتمد از روسروان
 بوده سقوط به دره و اتش گرفتن ان به علت وجود دو لی اتوموبي عمدیعلت تصادف که نقس فن

 و مرگ او مارستانی به ببای و انتاق بدن سوخته فررجی در صندوق عقب و مرگ ادنیظرف بزرگ بنز
 مارستانی برد

 : به جمع حاضر در کتابخانه کرد و گفتی نگاهسروان
 ماموران کی هستند طبق اظهار نظر پزك و پرستاران کشی اونها کدونستی نمچکسیطبق پرونده ه-
 85 انتقال داده بودند و که متاسفانه مرد فوت شده بوده و زن با مارستانی رو به بي راه زن و مردسیپل

 رفته نی همه مدارك همراه اونا سوخته و از بيز در حال مرگ بوده به علت اتش سویدرصد سوختگ
 اون روز دو اقا به ي کرد فردای نبود که بشه از اون در مورد خونواده اش سوالیبود و زن هم در حالت

 بای خواهرشان فرشانی مراجعه کردند که امارستانی زن مجروح به بنی مالقات ايهمراه دو خانم برا
 کنندی اقدام میمتوف مجروح جهت کفن و نفن اجساد زن و شوهرامجد بوده و بعد از فوت اون زن 

 : گرفته گفتیی نگاه کرد بهادر خان با صداهی پرونده را بست و به بقرضای علسروان
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 و فرخنده و اسکندر به سی دچار سانحه شده من و فرنگبای به ما خهبر دادن فریدرسته وقت-
 می رفتمارستانیب

  گونه اش سر خوردي روی را بست و قطره اشکشی خان چشمهابهادر
 نمونده بود فقط تونست چند کلمه حرف يزی چییبای سوخته بود از اون همه زي بدجوربایطفلک فر--
 تموم کرد...بعد هم.اونم راجع به دخترش...بزنه
 :: گفتی سکوا همه اتاق را فرا گفت بعد کامی لحظاتيبرا
  اتفاق افتاده؟نی که ا به شما خبر دادی عمو جان کدیببخش-

 : خان جواب دادبهادر
 که صبح به می رو دادن ما هم همون موقع حرکت کردمارستانی راه تماس گرفتن و ادرس بسیاز پل-
 میدی رسمارستانیب

 :دی به سروان کرد و سروان رو به بهادر خان پرسی نگاهیکام
 ی اطالعدگانیت سانحه د از مشخصاچکسی موضوع درج نشده هنی از ايزی در پرونده چیول-

 مارستانی راه و نه کارکنان بسیندشات نه مامور پل
 : خان سرش را باال گرفتبهادر

  زنهی راه زنگ مسی بود که به ما خبر داد؟اون شخص گفت که از پلیپس ک-
 :دی و بهت زده پرسرانی خان حاریاسفند

 بنده هی دیمارستان؟شای از بای راه خبر دادن سی از پلکنهیمی فرقه؟چهی مسئله چنی اانیمنظورتون از ب-
  امروز داره؟انی به جری موضوع چه ربطنی بذاره اانی خواسته ما رو در جرییخدا

 : گفتسروان
 شهی می طور با گم شدن پرونده اصلنی و همشناختهی رو نمدگانی سانحه دچکسی هنکهیبا توجه به ا-
 داشته در اون زمان در یی و هم با شما اشناناختهشی رو مدگانی هم سانحه دی گرفت که شخصجهینت

 محل حادثه بوده
 : زده گفترونی از حدقه بي خان با چشمهابهادر

  اونجا بوده؟ی کیعنی-
  نگاه کرد که نگاهش را به اسکندر خان دوخته بودی به هستبعد
 ؟ی به ما بگيخوای رو می تو چی؟هستیدونی ميزیاسکندر تو چ-
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 : گفتفرهاد
 یئ؟هستی کندای پی مدرکدی؟تونستی که همراهشون بود چدگانیجنابسروان راجع به دختر سانحه د-

 رو جستو جو کردن پس چطور ی شده گفته شده که ماموران چند روز اون نواحدایکنار همون روخونه پ
  کنن؟داینتونستن اونو پ

 : گفتسروان
 چی شده هادی دهیز زن و مرد سانحه د موضوع کامال مشخصه در پرونده هم درج شده فقط انیا-

  راجع به فرزند اونا درج نشدهيحرف و نوشته ا
 : گفتتی خانم با عصبانعمه

 د؟یگی می چدی با اونا بوده شماها داری ثبت نشده؟هست؟چطوری چیعنی-
 : خان دباره گفتبهادر

 راه اون سی پلي به ما گفت که دخترش همراهش بوده چند روز هم مامورامارستامی بي توبایخود فر-
  نکردندای از دختربچه پي اثریاطراف رو گشتن ول

 : گفتسروان
 در ی راجع به بودن کودکيزی چچی هکنمی مدی تاکيزی چچی امجد به عرضتون رسوندم هيجناب اقا-

  هم صورت نگرفتهیی جست و جوچی هبی ترتدنیاون سانحه ذکر نشده ب
 :  به شماره افتاده بود رو به اسکندر خان کرد و گفتشی شده و نفس هاجی خان که گبهادر

 
 تمام طول رودخونه رو شب و روز، وجب یمگه نگفت! ؟ی نگشتبایمگه تو چهار پنج روز دنبال دختر فر-

  گن اسکندر؟ی می چنای ا؟ی نگرفتي اجهی نتی وليبه وجب جستجو کرد
 :دی بلندتر پرسيبهادر خان با صدا.  انداخته و سکوت کرده بودنیی خان سرش را پااسکندر

 تو به ما دروغ یعنی ه؟ی حرفا چنی ای معن،ي رو قبول کردتی تو خودت مسئول؟ی زنیچرا حرف نم-
 ؟ي کار رو کردنی ای چي چرا؟ برا؟ی تو اصال دنبال اون بچه نگشت؟یگفت

 : همه را به آرامش دعوت کردسروان
 اون منطقه در هفته ي پرونده های بررسنیمن ح. دی کنم صبور باشیخواهش م.  خوامیمعذرت م-
 برخورد کردم که حدس زدم ممکنه با پرونده تصادف فوق ي که تصادف رخ داده بود، به پرونده ايا

 ممن امروز صبح مزاح.  کنمی رو خدمتتون معرفيموری جناب سرهنگ تدی بانجایا. در ارتباط باشه
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 شتری بحاتی کنم توضی تقاضا مشونیحاال از ا. انی بنجای شدم و خواهش کردم همراه من به اشونیا
 .رو خودشون بدن

 : را صاف کردشی صدايموری تسرهنگ
 لی که اون هم سرهنگ ارتش بود، به دليموری تی برادر من، علشیشانزده سال پ-حدود پانزده-
 ي رو براسی انگليزای ویاون تونست با خرج مبالغ هنگفت.  از ارتش اخراج شدي بند و باری و بیاشیع

 در متش اقاي روزهانیدر آخر.  کردلی اموالش رو به پول نقد تبدی و تمامرهیخود و خانواده اش بگ
 ای در درای به شمال رفتند که متاسفانه دختر شش ساله اش به نام روي چند روزالت،ی تعطي براران،یا

بعد از چند روز که از .  داشتند که در آن زمان دوازده ساله بودنی هم به نام رامياونا پسر. دغرق ش
 باغ، داری و مرد سرازن  تمدد اعصاب به باغشون رفتند که متوجه شدندي گذشت، برانیمراسم تدف
 چی کرده اند که مجروح بوده و از گذشته اش هدای در کنار رودخانه پای همسن و سال رويدختر بچه ا

من چند روز بعد . برادرم و خانمش اون بچه رو به تهران آوردند.  اسمش رو به خاطرنداشتی حتيزیچ
 مورد نی توانست در ای اخراجش نمسئلهبرادرم به خاطر م.  رفتمدارشونیکه از ماجرا مطلع شدم به د

 از نیبنابرا.  و از سفرش باز بمونهافتهی دردسر بير بچه تو که به خاطدی ترسیراستش م.  کنهقیتحق
 راه و سیمن به پل.  کنمقی بچه و علت افتادنش در رودخانه تحقنیمن خواست که در رابطه با سوابق ا

 کرد، قی شد در مورد تصادف تحقی که میی هر جاصه و خالی اطراف و پزشک قانوني هامارستانیب
 در یالبته در همون روزها، اتوبوس.  نبودانی دختربچه در مياز مفقود ي خبرچی هیمراجعه کردم ول

 نیا.  نشددای که اون بچه مسافر اون اتوبوس بوده باشه هم پی مدرکچی هیرودخانه سقوط کرده بود ول
مهناز، .  نبودیمتاسفانه سفر خوب.  بردسی با خودش به انگلایاسم رو طور شد که برادرم اون دختر رو به

 یشگی اونو همون مسائل هملی برگشتند و دلرانیخانم برادرم به همراه پسرش چند ماه بعد به ا
 نترپلیچند روز بعد از برگشتن همسرم از طرف ا.  برادرم عنوان کردندي های و خوشگذرونیاشیع

مشخص شد بر اثر . میمن به همراه مهناز به اونجا رفت.  برادرم فوت شدههتماس گرفتند خبر دادن ک
از .  سقوط کرده و فوت شدهنیی پله ها به پاي شده و از باالی قلبستی دچار ايافراط در مشروبخوار
 نمی مراجعه کردم تا ببرانی من به سفارت ا،يبعد از مراسم خاکسپار.  نبودي اثرچیاون دختربچه هم ه

 اون دختربچه تیومی قيامجد تقاضا به نام ی نه که متوجه شدم شخصای از اون بچه دارن يراونا خب
 ی اقدامچی از اون دختربچه، ما بدون هي نگهداري اون برالیبعد از مشورت با مهناز و عدم م. رو کرده
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 سال پنج  ازدواج کرد که متاسفانه حدودي اگهیچند سال بعد هم مهناز با شخص د. رانی به امیبرگشت
  ساکی در شیپ

 تمام طول رودخونه رو شب و روز، وجب یمگه نگفت! ؟ی نگشتبایمگه تو چهار پنج روز دنبال دختر فر-
  گن اسکندر؟ی می چنای ا؟ی نگرفتي اجهی نتی وليبه وجب جستجو کرد

 :دی بلندتر پرسيبهادر خان با صدا.  انداخته و سکوت کرده بودنیی خان سرش را پااسکندر
 تو به ما دروغ یعنی ه؟ی حرفا چنی ای معن،ي رو قبول کردتیت مسئول تو خود؟ی زنیچرا حرف نم-

 ؟ي کار رو کردنی ای چي چرا؟ برا؟ی تو اصال دنبال اون بچه نگشت؟یگفت
 : همه را به آرامش دعوت کردسروان

 اون منطقه در هفته ي پرونده های بررسنیمن ح. دی کنم صبور باشیخواهش م.  خوامیمعذرت م-
 برخورد کردم که حدس زدم ممکنه با پرونده تصادف فوق ي که تصادف رخ داده بود، به پرونده ايا

 من امروز صبح مزاحم.  کنمی رو خدمتتون معرفيموری جناب سرهنگ تدی بانجایا. در ارتباط باشه
 ترشی بحاتی کنم توضی تقاضا مشونیحاال از ا. انی بنجای شدم و خواهش کردم همراه من به اشونیا

 .رو خودشون بدن
 : را صاف کردشی صدايموری تسرهنگ

 لی که اون هم سرهنگ ارتش بود، به دليموری تی برادر من، علشیشانزده سال پ-حدود پانزده-
 ي رو براسی انگليزای ویاون تونست با خرج مبالغ هنگفت.  از ارتش اخراج شدي بند و باری و بیاشیع

 در متش اقاي روزهانیدر آخر.  کردلیوالش رو به پول نقد تبد امی و تمامرهیخود و خانواده اش بگ
 ای در درای به شمال رفتند که متاسفانه دختر شش ساله اش به نام روي چند روزالت،ی تعطي براران،یا

بعد از چند روز که از .  داشتند که در آن زمان دوازده ساله بودنی هم به نام رامياونا پسر. غرق شد
 باغ، داری و مرد سرازن  تمدد اعصاب به باغشون رفتند که متوجه شدندي گذشت، برانیمراسم تدف
 چی کرده اند که مجروح بوده و از گذشته اش هدای در کنار رودخانه پای همسن و سال رويدختر بچه ا

من چند روز بعد . برادرم و خانمش اون بچه رو به تهران آوردند.  اسمش رو به خاطرنداشتی حتيزیچ
 مورد نی توانست در ای اخراجش نمسئلهبرادرم به خاطر م.  رفتمدارشونی از ماجرا مطلع شدم به دکه

 از نیبنابرا.  و از سفرش باز بمونهافتهی دردسر بي که به خاطر بچه تودی ترسیراستش م.  کنهقیتحق
 راه و سیبه پلمن .  کنمقی بچه و علت افتادنش در رودخانه تحقنیمن خواست که در رابطه با سوابق ا

 کرد، قی شد در مورد تصادف تحقی که میی هر جاصه و خالی اطراف و پزشک قانوني هامارستانیب
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 در یالبته در همون روزها، اتوبوس.  نبودانی دختربچه در مي از مفقودي خبرچی هیمراجعه کردم ول
 نیا.  نشددای که اون بچه مسافر اون اتوبوس بوده باشه هم پی مدرکچی هیرودخانه سقوط کرده بود ول

مهناز، .  نبودیمتاسفانه سفر خوب.  بردسی با خودش به انگلایاسم رو طور شد که برادرم اون دختر رو به
 یشگی اونو همون مسائل هملی برگشتند و دلرانیخانم برادرم به همراه پسرش چند ماه بعد به ا

 نترپلیچند روز بعد از برگشتن همسرم از طرف ا.  برادرم عنوان کردندي های و خوشگذرونیاشیع
مشخص شد بر اثر . میمن به همراه مهناز به اونجا رفت.  برادرم فوت شدههتماس گرفتند خبر دادن ک

از .  سقوط کرده و فوت شدهنیی پله ها به پاي شده و از باالی قلبستی دچار ايافراط در مشروبخوار
 نمی مراجعه کردم تا ببرانی من به سفارت ا،يبعد از مراسم خاکسپار.  نبودي اثرچیهم هاون دختربچه 

 اون دختربچه تیومی قي به نام امجد تقاضای نه که متوجه شدم شخصای از اون بچه دارن يراونا خب
 ی اقدامچی از اون دختربچه، ما بدون هي نگهداري اون برالیبعد از مشورت با مهناز و عدم م. رو کرده

 سال پنج  ازدواج کرد که متاسفانه حدودي اگهیچند سال بعد هم مهناز با شخص د. رانی به امیبرگشت
 یمن تمام.  اومده اش، فوت کردندای به همراه پسر و دختر تازه به دنیی سانحه هواکی در شیپ

 . رابطه نزد خودم داشته ام را به سروان معتمد ارائه کرده امنی که در ایمدارک
 : گفتيموری سرهنگ تي معتمد در ادامه صحبت هاسروان

 سرپرست بوده و ی که اون کودك، بنهی از ای به بنده ارائه کردند حاکيموری که سرهنگ تیمدارک-
همه .  من روشن شدقاتی تحقجهی بود که در نتيزی تمام چنیا.  نشدهدای پنشی از والدی سوابقچیه

 . باشدی اون زمان میمدارك هم ممهور به مهر مراجع قانون
 : به او نگاه کردنی با تحسیکام
 !ي اطالعات جمع کردی کلکشنبهی.  جونرضایدستت درد نکنه عل-

 : گفتفرهاد
 مورد نی داشته و در الوفری نای ی در کتمان وجود هستی سعی که شخصمی رسی مجهی نتنیپس به ا-

 !موفق هم بوده
 : مرموز گفتی با لحنسروان

 ! بودهیص بشه که اون شخص چه کس مشخدیحاال با-
انگار اسکندر خان متوجه نگاه او شد، .  شده بودرهی نگاه کردند که به اسکنرخان خی به هستهمه

 : گفتي گرفته اي با صدایهست. سرش را باال گرفت
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  طور من؟نی مردن، همی اونا مدی بود؟ چرا بای چلشیچرا؟ دل-
 : حرف او را گرفتي دنباله بهادرخان

 ؟ی کنی چرا از خودت دفاع نم؟ی چرا ساکت،ي تو چه کار کردمی بدوندیاسکندر، ما با-
 : شروع به حرف زدن کردی او، هستيبه جا.  خان کامال خودش را باخته بوداسکندر

لوازم خونه .  از دست دادزشویپدر همه چ. ختی به هم رکدفعهی زیهمه چ.  دونمی رو ملشیمن دل-
بهش التماس کرد، دو . پدر با اون تماس گرفت.  پدرم تموم شده بوديپولها.  به فروش رفتیکی یکی

 با شهیهم.  پدر و مادرمي جلوختی ری پولها رو من،ی با توهشهی همیول.  به پدرم پول داديسه بار
 ... پول کرد، اونو کتک زدي دفعه آخر که مامان ازش تقاضای وقتیحت.  کردیمادرم دعوا م

 : کردی آن روزها را در ذهن مرور معی مانده بود و وقارهی خيبه گوشه ا یهست
پدرم گوشه اتاق نشسته و زانوهاشو بغل کرده .  کردهی گریلی از اونجا رفت، مامان خیاون روز وقت-

 اونقدر ی کرد، ولیمامان قبول نم.  خانواده مامانشی تهران پمی بردیگفت با. شب بود که برگشت. بود
.  دونستمی نملشویدل.  خواهرششی خواست منو بذاره پیبه خاطر من، م.  شدیاصرار کرد که راض

. پدر نشست پشت فرمون.  کنهی رانندگیکی تاري تونه توی راه گفت که نمنیب. می راه افتادییچهار تا
وش ازش  خي روچوقتیه. دمی ترسی ازش مشهیمن هم.  منشیاون اومد عقب پ. مامان هم کنارش

 بغل ي توواز ترسم رفتم جل.  کردیصدام م» حرومزاده« و » توله سگ«  با الفاظ شهیهم. دمیند
. می بخوريزی و چمیستیگفت با. میدی رستوران رسهیبه .  بود و مه آلودکیجاده تار. مامان نشستم

 رونی بي اقهیبه بهانه آوردن کتش چند دق. می شدادهیپ.  اون اصرار کردی ولم،ی نداشتیلی مچکدومیه
 ...م کهی دور نشده بودادیهنوز ز. ی قبلتی با همون وضعمیدوباره راه افتاد. رفت
 . شده بودندرهیهمه سکوت کرده و به او خ.  بستي لحظه اي را براشی مکث کرد، چشمهایهست

بهش گفت .  باهاش دعوا کردشهیهممثل » ... ترمز ندارهنیآقا ماش.... کنهیترمز کار نم« :پدر گفت-
» ...رهی گیترمز نم...رهی گیترمز نم« : گفتی پدر مرتب میول. یستی هم بلد نی عرضه رانندگیب

من . مینیب بمی تونستی جلو راه رو نمادیجاده مه آلود بود و ز.  شدی مشتری هر لحظه بنیسرعت ماش
او در عقب رو باز کرد و . می پرتگاه بودکی شد، نزددهی لحظه جلو دهی يبرا.  بودم به ماماندهیچسب

 ینم« :پدر گفت »؟یپس تو چ« :مامان گفت» .رونی بپر بلوفری با نبا،یفر« :پدر داد زد. رونی بدیپر
از دور گردنش باز کرد و منو   منويبعد دستها» . رمیبدون تو نم« :مامان گفت» . کردهریتونم، پام گ
 !رونیپرت کرد ب
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 آن سکوت را ی هق هق هستي کتابخانه را فرا گرفته بود و فقط صداي فضایاک وحشتنسکوت
 .شکست

 سرم يمه باال.  کنار رودخونهن،یی پرت شد پانیماش. دی رسیدستم به لبه جاده م.  جادهنییافتادم پا-
 ی مامانم مغی جيصدا.  گرفتشی آتکهوی افتاده ته دره و نیماش.  دره معلوم بودي توزیبود و همه چ

 کرد کمکش یم التماس... زدی مادیفر...  گوشمهي تورجشی ارجی ايصدا.  کردیپدرمو صدا م. اومد
  پاي صداهی...کنه
 

 ...اومد
 :  شدرهی به اسکندر خی از حدقه در اومده هستيچشما

 و ی تو دستمو گرفتیول...به پدرم...التماست کردم گفتم به مامانم کمک کن...ادته؟ی...التماست کردم -
صدات هنوز ...))  ننه و باباتشی برو پ،ی زنده بموندیتو هم نبا! حرومزاده: ((  ی بهم گفتينو بلند کردم

 ...نیی پايبعد پرتم کرد... گوشمهيتو
 :  داد زدیهست

چرا . یرفتی ميدیکشی و راهتو ميدادی ؟ خوب نمخواستنیبه خاطره پول بود؟ چون ازت پول م -
 شون؟ی کشتشون؟چرایکشت
. فرهاد سر او را در بغل گرفت. دیلرزی مشیشانهها.  صورتش گذاشت و زار زدي دستش را رویهست

 :  اسکندر خان را گرفتقهیبهادر خان بلند شد و 
 ی مدعشهی تو که هم؟يت چکار کرد***** تو با خواهرت، با پاره ؟ي کار رو کردنی چرا ایلعنت -

 و ي اون همه عزادارش؟ی تو بود، پس چرا کشت اون که عاشق،ي از همه ما دوستش دارشتری بيبود
از  اون. یگفتی مسی به فرنگ،یگفتی بود؟ به من ملمی فهی بود؟ همه اش ی به خاطره چیضیماتم و مر

 ؟ي بال رو سر اون طفلک و سر ما آوردنیچرا ا.  نداشتچکسی رو هبایثروت فر. همه داراتر بود
 ...چرا...چرا

 ی عکسالعملچیه.  افتادنی زمياسکندر خان رو. سکندر خان زد محکم به صورت ادهی دو سه کشو
 هی رادفر گري آقادیسروان بلند شد و دست بهادر خان را گرفت و او را به عقب کش. دادینشان نم

 :  بلند کردنی زمي اسکندر خان را از روکرد،یم
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به من ! عی مرگ فجنی مرتکب شده بود که مستحق مرگ بود؟ اونم ایآقا اسکندر، برادرم چه گناه -
من خودم مشکلشون رو حل .  به منيسپردی اونارو م،یتو که از جان و مکان من خبر داشت... یگفتیم
 ؟ي رو کردنکاریچرا ا. کردمیم

 :  و داد زددی کشرونی رادفر بي دستهاانی خان خودش را از ماسکندر
خواهر ! خواهر دسته گلم.  بود همه مارو خراب کردهیزندگ.  خواهر منو خراب کرده بودیاون زندگ -

.  بخرهوهی براشون غذا و متونستی نمیحت!  وصله شدهي اتاق خرابه با لباساهی يشاداب و خوشگلم تو
ن مردك ی ابای پاهاش افتادم گفتم فريالتماسش کردم، رو.  پوست و استخونهیخواهرم شده بود 

با من .  نشوندهاهی مردك تورو به خاك سنیا.  کردن ندارهی زندگاقتی لنیا.  رو ولش کنیمفنگ
 و بچه حروم زاده اش کهی دست از اون مرتخواستینم. قبول نکرد.  بردارکهی مرتنیبرگرد و دست از ا

خرج اون مواد   داشت فروخت ویهر چ.  اش معلوم بودافهیاون کثافت معتاد شده بود، از ق. برداره
 نمونده ی باقیچی هیدنی و دبایاز اون صورت ز. د کرده بود رو هم معتابایفکر کنم خود فر. وامونده کرد

 رو جلو بای شده بود که فرحی وقنقدری اگهی دی ولخواست،ی اول خودش از من پول ميروزا. بود
 بنداز جلوش و با من سگشو  تولهکنم،ی باره التماس منی آخربا،یروز آخر بهش گفتم فر. نداختیم

 ی زندگي که تو دارینیا.  کنی قصر خودت خانمي خودت، تو به خونهایب. همه منتظرتن. برگرد
 روز هی طاقت نداشتم اونو که گهی خسته شده بودم، دگهید.  جوابمو ندادی قبول نکرد، حتیول. ستین

 پوش تر کیکلفت خونه من ش. نمی فالکت بار ببتی اون وضعي توي اونجوررفت،ی ملکه راه مهیمث 
 !اون مقصر بود.  رو خراب کردبای فریاون کثافت زندگ.  تر و سرحال تر از اون بودزیو تم

 : رادفر داد زديآقا
 . معتاد نبودرجیا. یکنیاشتباه م -

 : خان گفتاسکندر
 نی مغازه و خونه و ماشخواست؟ی می چي همه پول رو برانیپس ا. چرا بود، من مطمئنم که بود -

 مرگ هی کرد،ی نمی زندگبایفر.  تمومش کنمخواستمی منیخاطره همبه .  رفتادشی اعتيهمه به پا
 ي بچهاخواستمینم.  ازش باشهی حرفخواستمی نمگهی دیحت.  راحتش کنمخواستمیم!  بودیجیتدر

 نی زمي از رورجی نسل اخواستمیم. کردی مزاحمت مدی که فقط تولی دختر بچه مردنهی... باشهنازشو
  اشغالفی معتاد کثهیاون .  زده بشهبای از فری حرفخواستمی نمگهی دیحت. برداشته بشه

 ! کشوندادی شرف که خواهر منو دنبال خودش به قعر چاه اعتی آدم بهیبود،
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 :  رادفر ناله کرديآقا
 رو شیزندگ.  بودلوفری و نبای وجودش عاشق فريتموم ذره ذره .  عاشق بودرجیا.  معتاد نبودرجینه،ا -
 اون کارتن مدارك و عکسهاشونو بهم ی بود که من بعد از مرگشون وقتي رازنیا.  او دو تا گذاشتيپا

 ...دمیدادن،فهم
 :  فرهاد گذاشتي درآورد و جلوفشی متعدد بود از کيشهای عکس و آزماي که حاوی بزرگپاکت

 مالی پاي جورنی گناه ای بهینذار خون .  بودهی چانی همه بگو جريبرا. ی ام تو پزشکدهیپسرم،شن -
 آدم رجیا!  مرض داشت ، اونم عشق بودهیاون فقط .  حرف بزننينجورینذار پشت سرش ا! بشه

 را از ا هشیفرهاد مدارك و عکس ها و آزما!  همه بگو تا بفهمن که اون معتاد نبودهيبرا.  نبودیفیکث
 گریم د هی هستیهمه چشم به فرهاد دوخته بودند،حت.  بودشی سال پ17مربوط به .  آوردرونیپاکت ب

 جمع شده بود،دست شیفرهاد که اشک در چشم ها.  فرهاد داشتي کرد و چشم به لب های نمهیگر
 :  گرفتشی دست هاانی را در می هستيها
 ی نمشیاگه اون حادثه هم پ...سرطان خون...سرطان داشته...ماری بیلیخ... بودهماریاون ب...متأسفم -

 ! موندی از چند ماه زنده نمشتریاومد،ب
 :  خان داد زداسکندر

 رو باال بای فرستی هست و ني خودش،همه ی راحتي برازی همه چی بي کهیاون مرت!  گفتمدیدید -
  کرد؟ی همه پول خرج منی اگهی دی چي بود برایاون که مردن. دیکش
 . رو باال بکشهبای خواست ثروت فری دونم می رو بمکه؟ مبای فري رهی خواست تا آخر شی مچرا
 ! بودبای که سرطان داشت،عمه فریکس... نبودهضی مررجی ایول -

 :  نشستنی زمي اسکندر خان تا شد و رويزانوها
 یعنی... اونیعنی...بایفر... بودضیاون مر...سرطان...اون... سالم بودبایفر... دروغهنیا...شهیباورم نم! نه -

 ! بر مني وايا!... منيآه خدا...یعنی...یعنی...دمیبه دادش نرس...کمکش نکردم...من
 . کردهی بلند گري صورتش گرفت و با صداي را جلوشی خان دست هااسکندر

فرخنده و .  مبل افتاده بودي روهوشی بمهیعمه خانم ن.  کردندی مهی خان هم گراری خان و اسفندبهادر
 فرانک وحشت زده در کتابخانه را باز کردند

 ی حالتچی هشیچشم ها.  شده بوددی ِ سفدی سفشیهالب.  زدی می کرد و نه حرفی مهی نه گریهست
 :  لب به فرهاد گفتری زیکام.  نبودشی در چشم هاي نورچیانگار ه. نداشتند
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 . کنهیاالن سکته م. رونی ببرش بنجای ا،ازي رو هم از دست ندادیتا هست -
 آب قند یوانیفرانک ل.  نشاندمکتی ني از باغ برد و روي را گرفت و به گوشه ای دست هستفرهاد

 :  را صدا کردادی تراس هراسان فريفرخنده از رو.  آوردشیبرا
 !عمه خانم...عجله کن...ایب...فرهاد -

 . نداشتي ادهیماساژ و تنفس فا. دی کشی نفس می بود و به سختهوشی خانم بعمه
مرز عمه با کمک فرا.  توانستند منتظر اورژانس بمانندی قلبش به شدت نامنظم و کند بود،نمضربان

 :  گفتیکام.  کردندنیخانم را سوار ماش
  فرامرز رو بفرستم؟ای ی تونی مییتنها.  بمونمنجای ادیفرهاد،من با -

 :  شد،گفتی منی که با عجله سوار ماشی در حالفرهاد
 .ارهی رو هم بلیفرامرز رو بفرست و بگو موبا -

 . تماس گرفتمارستانی گذاشت و همزمان با بشی پاي سر عمه خانم رو روفرهاد
 . را در بغل گرفته بود،کنارش نشستی که هستی پشت فرمان نشست و بهادر خان هم در حالفرامرز

 را هم به بخش ی منتقل شد و هستوی ی سیعمه خانم به س.  برانکارد آماده بودمارستانی بيجلو
 . کردندقی به او تزريبردند و چند آرامبخش قو

 
 جلب او به ي خواستند برای رادفر ميسروان و آقا. گُم و گور شده بود ی خان در آن شلوغاسکندر

 .رندی بگمی مهلت خواست تا عمه خانم و بهادر خان تصمی کامیمنزلش بروند ول
 مرتب در حال رفت و آمد وی ی سی و سی اتاق هستنیفرهاد ب.  بخش نبودتی عمه خانم رضاتیوضع
 .بود

 کبود و شی چشمهاریز.  بودندی هستشیفرامرز و بهادر خان پ.  آمدمارستانی به بی بعد کامیساعت
 حالت شده ی فروغ و بی درخشانش،حاال بشهی هميچشم ها.  خشک و پوسته پوسته شده بودشیلبها

 .بودند
 . و سرش را در بغل گرفتدی به سرش کشی خان دستبهادر

 زی عزیلی ما خيمادرت برا.  هاي بری منیخودتو از ب. ی کم بخوابهی کن یدختر خوشگلم،سع -
 اون گوشه سیفرنگ. شهی حاال انگار همون روزا داره دوباره تکرار میبود،مرگش همه رو داغدار کرد،ول

 . اونو از پا درآوردهزشی و مرگ غم انگبای فريغصه . ستیافتاده و اصال حالش خوب ن
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فرهاد که به اتاق آمده بود .  سر دادهی گري هاي گذاشت و های هستي شانه ي خان سرش را روبهادر
 : او را بلند کرد و گفت

 . به شماستدشونیهمه ام. دی کوه باشهی مثه دی شما باتی موقعنیپدر تو ا -
 . و عمه جان هستمی مراقب هستنجایمن ا. دی منزل و استراحت کندی بربهتره

 . باشمنجای خوام ایم. ادی زنم تا حالم جا بی قدم می کماطی حي رم توینه،م -
 پشت پنجره نشسته و یکام.  بردرونی پدرش را گرفت و از اتاق بي به فرامرز اشاره کرد و او بازوفرهاد

فرهاد .  بودانی در جری صورت هستي روکی بارییقطرات اشک مثل جو.  شده بودرهی خرونیبه ب
 .کنارش نشست

 اونا رو از دست ی دونستیه متو ک. ي تو که سالهاست با مرگ پدر و مادرت کنار اومدزمیعز -
 یلی که اون خی بدوندی مادرته،بايماری بي تازه اگه مسأله ؟ی کنی می تابی چرا انقدر ب،پسيداد

 واونا االن شاهد ت.  رفتایو همراه اون از دن... که دوستش داشتیخوشبخت بود چون در کنار کس
 .ی که ناراحتشون کني خوایهستن،نم

 ها و غصه ی اشک ها و ناراحتنیا.  ماجرا گذشته،روحشون در آرامش باشهنی بعد از سال ها که از ابذار
 موضوع فکر کن که مادرت نی به ایدر ثان.  مسأله بودننی داشته باشن که مسبب ای کساندیها رو با

 . نداشتی زندگي برايادی زمان زشیماریبا وجود ب
 !می کردی نمدای رو پگهی وقت منو تو همدچی و هيکرد ی می با پدرت زندگدی وقت تو بااون
! دنی کشی خط قرمز دور تو و پدرت مهیبا مرگ مادرت هم خانواده ! ای سر دننی و تو اای اون سر دنمن
 ها دعا کن عمه زودتر ي زارهی گرنیعوض ا.  و همه عاشق تو هستنيزی همه عزشی االن پیول

 ه؟ کی کنیقبول م.  مون رو برگزار کنهی عروسي خوام بهش بگم هرچه زودتر برنامه یم. خوب بشه
.  کننی مدامونیزود پ...نه،اونجا نه... شماليالی برم وی دزدمت میشبونه م!  قبول نکنيجرأت دار

  نکنن؟دامونی که پمیبه نظرت کجا بر
 :  نشستی از لبه پنجره بلند شد و کنار هستیکام
 .دیمگه ما رو هم با خودتون ببر.  کنمی مداتونی من پدی بريهرگوشه ا! دهی رسالتیبه خ -

 : دی خندفرهاد
 !هی خانوادگیحیگردش تفر. ستی ندنی دزدگهی دنیخُب ا -
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 دونم ی رو مشونی ايتا اونجا که من سابقه ! دی خانم ندارنی انی به دزدیاجیحضرت آقا،شما احت -
.  متأسفمی هستي برایلیخ! يکه متأسفانه ندار...ي عرضه نشون بدکمی تو هیکاف.  آمادستشهیهم

 ؟ي کرددای مرد بود تو پنمیآخه دختر ا! نشونی ترتی خاصی همه آدم رفته سراغ بنی اونیم
 !تی بو داره نه خاصنه

  شد؟ی چ،پسي دکتر نشون بدهی فرهاد قرار بود خودتو به یراست
 دی نکرده باشرفتی پمیضیتا مر.  کردمدای پاجی ذره احتهیفکر کنم منم . امی نکش منم باهات مخجالت

 !خودمو درمان کنم
 :  سرش را تکان دادفرهاد

 ؟! به مزخرف گفتن پسريباز تو شروع کرد -
 ي کمرنگ روي کرد و لبخندی نمهی گرگرید.  را نشان داد و فرهاد به او نگاه کردی با اشاره هستیکام
 دی به سرش کشیفرهاد دست.  نقش بسته بودشیلبها
 

 .  در چه حالهنمی بزنم ببچارهی عمه بنی سر به اهی خوام برم ی باش،می خوبدختر
 : گفتیکام
 .من مواظبشم. راحت باشهالتی برو ختو

 ! ندارمنانی که به تو اطمنهی موضوع اآخه
 : نشستیبعد کنار هست: کردرونی با زور فرهاد را از اتاق بیکام

 که چه عرض کنم از شبیاز د. اون کاناپه دراز بکشمي روقهیبذار منم چند دق. ذره بخوابهی من جون
 باشه خاانم خانما؟. عصر تا حاال رو پلمروزید

 اتاق رونی گرم شده بود که از بشی چشمهاد،تازهی کاناپه دراز کشي رویکام. سرش را تکان دادیهست
 رونی بسرعت از اتاق بیکام. خواب بودیتهس.دی پرمهیسراس. بلند شدي و زارهی گريسر وصدا

 دهی پریفرامرز با رنگ. کردندی مهی را بغل کرده بودند و گرگری خان همداریبهادر خان واسفند.رفت
 . دادهی در را بست و به ان تکیکام. داده بودهی تکواری نشسته و فرهاد به دی صندليرو

 تموم کرد؟...عمه
 : گفتفرهاد

 . نشده حالش خوبهشی اون طورنه
 :دی کشي نفس بلندیکام
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 د؟ینجوری شده؟شما چر ای چپش
 ! کردهیخودکش... به عمو اسکندرهمربوط

 ؟يمرد
 . متاسفانهآره
  به شما گفت؟ی؟کي جور؟چهیک

 : گفتهی خان با گراریاسفند
شما ..دی گفت شماشوهر منو کشتیم... کردی منی داد و نفریفقط فحش م... زنگ زدزی انگروح
هنوز ... گلوله خودش رو کشهی خونه رفت و با دی که تا رسدی سرش اوردیی چه بالستیمعلوم ن...دیقاتل

 . لرزهی کرد پشتم می که میینایاز نفر
 : نشستی صندلي رویکام

 ! دادی موند و مکافات اعمالش رو پس می مدیبا! مردی می راحتنی به ادینبا! شدفیح
 : خان به انها نگاه کرد و گفتبهادر

 مینی ببمی ری ماریمن و اسفند. با خبر بشنانی جرنی از ادی نبای باشه عمه خانم و هستادتونی پسرها
 . بموننجایفرهاد تو ا. به سرمون شدهیچه خاک

 : گفتیکام
 زی هم باشه و با هم گالودیممکنه سع. رو ندارمدیحوصله الم شنگه زن عمو و مهش. مونمی ممنم
 .میبش

 : خان سرش را تکان دادبهادر
 .ای پس فرامرز تو با ما بباشه
 : گفتیکام
 ی نکن،حق کسي بدی کن،به کسکی گن کار نی میه.هی بديایچه دن. چرت بزنمهی مرگم اومدم خبر

 مثل یکی ادم خوب با هی فرق ؟پسیخب که چ. باش،اصال ادم باشیرو نخور،ظلم نکن،؟آدم خوب
نه . رو بستشی گلوله دفترزندگهی که خواست کرد و اخرش بای اقا هر لم و ستمنیه؟ایعمو اسکند چ

 !ی زندگنی به ا،تفینه رنج،یعذاب
 : شانه او گذاشتي دستش راروفرهاد
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 رو دوست بای فرشتریوگرنه اون از همه ب.اونم دچار سوتفاهم شده بود.ی فکر کنينجوری ادینبا
 ری کرد غی رو ميزیفکر هر چ.ختیداغون شد و به هم ر سرطان داشته بای فردی که فهمنیهم.داشته

 ه رو داشت کنی ترس اشهیهم.دی به دوش کشیی رو تنهابتی مصنی عمر بار اهی اون یدر ثان.نیاز ا
 چند وقت که نیا. هزار دفعه مرد وزنده شدي روزدی رو دی که هستياز روز. از ماجرا با خبر بشهیکس
 ی که هستیهر روز و هر ساعت.دی کشی رنج مشتری بی هستدنی همه خوب و خوش بود،اون با ديبرا

 از یت همراش بود که هسی ترس دائمنی براش رنج اور بود و ادی شنی می از اون حرفای دی دیروم
 که انجام ياون سالها بابت کار. همه ببرهشی و ابروش رو پبگهیزی چی که براش افتاده به کسیاتفاقات

 رو خراب کرده خودش رو تبرئه بای فری معتادبوده و زندگرجی فکر که انی با با ای ولدیداده عذاب کش
نتونست تحمل کنه   بوده و اون کمکش نکرده داغون شد وماری ببای فردی فهمی کرد اما وقتیم

 ! ندارهیی و راه به جادهی به انتها رسگهی کنه دی می که خودکشیکس.وخودش رو کشت
خوشحال . کنهی دونم اگه عمه موضوع رو بهمه چکار مینم. مردی میراحت نی به ادی حال نبانی ابا
  نشون بده؟ی چه عکس العملی کنی ؟فکر می چی ناراحت؟هستای شه یم

 : گفتفرهاد
 ماجرا مقصر نی ايچه بسا خودش رو تو.شهی از مرگ عمو اسکند خوشحال نمی هستمطمئنم

 نیمخصوصا حاال که با کوچک تر. بفهمنمی بذاردینبا. باشه برادرش بودهیهر چ! طور عمهنیهم.بدونه
 ی چمینی رم باال تا ببی مهسری نذار،من ،تنهاشی هستشیفعال برو پ.می دی عمه رو از دست میشوک

 .دیم شیپ
 : گفتیهست.ارد اتاق شد. یکام

 ؟یی توفرهاد
 ؟ي خوای ميزی منم،چنه

 فرهاد کجاست؟:دی پرسیفی ضعي با صدایهست
 .بزنه سر به عمه هی رفته
  شده؟شی طوری شد؟کسيزی اومد،چی مهی گريصدا

 . هم راحت باشهالتیتو بخواب،خ.وی ی سی حالش بد شد بردنش سگهی دضی مرهی.زمی عزنه
 را گذرانده بود و ییچه روزها. شدرهی و به سقف خدی هم دراز کشی را بست و کامشی چشمهایهست

 . نبودندی خوشاادی هم زي بعدي روزهايدورنما
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 : شدداری فرهاد بي از تکانهایکام
 .نمی پسر بب؟پاشوی رفتیخواب زمستون!گهیپاشو د!اوووه

 : را باز کردشی چشمهایکام
  شده؟یه؟چیچ

 : با اخم گفتفرهاد
  کجاست؟یهست. مراقبت گذاشته بودميخوبه تو رو برا! مرگچمچاره

 : انداختی به تخت خال هستی و نگاهدی پرشی از جایکام
 پس کجا رفته؟. بوددهی دختره که خوابنیا!دادی داد بيا

 .دی پرسدی بای جنابعالاز
 : و گفتدی کند،دوباره دراز کشی می که شوخدی به فرهاد کرد و از حالت صورتش فهمی نگاهیکام
 ؟يری گی از من سراغشو م،حاالي کردمشی،قايری بگدرد

 : و گفتدی دستش را کشفرهاد
 .يانگار خواب به خواب رفته بود.اومدم صدات کردم ده دفعه نمیپاشو بب.يدی که خوابدوباره

 : نشستیکام
 . خوابمی تا صبح میاالن ولم کن. چقدر خسته هستمی دونینم

 : به پنجره و ساعتش انداختی نگاهبعد
 اشب؟ی چنده؟االن صبحه ساعت
 . اتاق عمه خانمهي توی هستمیپاشو بر. شبه9 ساعت
  چطوره؟حالش
 . بخشي برنش توی مگهی دو روز دیکی.بهتره

  چه خبر؟ای اون طرفاز
 . تا برات بگممی برایب. استختهی اوضاع به هم ریحساب
 : بلند شدیکام
  شه؟ی نمدای خوردن پي برایچی وامونده ت همارستانی بنی ايتو
 . قهوه بدمهی اتاق من تا بهت می برایب

 : کردفیر تعی کامي رابراانی به اتاق عمه خانم بروند جرنکهی قبل از افرهاد
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 اون و دخالت عمو اسکندر حرف یضی و مربای راجع به موضوع تصادف و فری قدغن کرده کسپدر
تا فردا . نزننی از خودکشیبه خانواده عمو اسکندر هم سپرده که به همه بگن سکته کرده و حرف.بزنه

 هگی کردن وبه همددادی اونقدر دادو بدی گفت زن عمو و مهشیفرامرز م. وصدا ببرن خاکش کننسریب
 . تونسته ساکتشون کنهی نمچکسیه. گفتن که نگو و نپرسراهیبد وب

اونا هم ! کردنخودی خوان خودشونو تبرئه کنن؟بی اداها منی گرفتن که پس نمونن؟با اشی په؟دستیچ
  چه خبر؟زی همه چی بدیاز اون سع!مقصر بودن

 یاون حتما م. گهی دروغ میول. هم گفته ازش خبر ندارهزی روح انگیحت!دهی اونو ندچکسیه!یچیه
 ! کجاستدیدونه سع

 هیاون االن . کنم ی مداشی پگردمی رو به راه بشه،خودم می اوضاع عمه خانم و هستبذار
 ! چقدر شرور و بد ذاته،کثافت هرزهی دونیش،نمیشناسیتو نم. ولش کرددی نباه،اصالیمارزخم

راجع به تو ... پشت تلفن گفتییزای چهی فرامرز ؟پارسالی شی ازت بپرسم ناراحت نميزی چهی،یکام
  اون برنامه دست داشته؟ي هم تودیمگه سع! شدی چدمی من اخرش نفهمیول...میواون دوستت مر

 . شدرهی در سکوت به رو به رو خقهی با فنجان قهوه اش پشت پنجره رفت و چند دقیکام
البته . بودي اگهی دزی اون چی ها دوست بودم ولیلیمن با خ!یی استثنازی چهی بود،ي چه دختری دونینم

از فهم و شعور و ! دختر خود ساخته و با معرفتهی! پا مرد بودهی ی،ولی و ظرافت هستییباینه به ز
 از ی ولی ولود چهار پنج سال بزرگتر بی هستي از حاالدی نبود،شاادیسنش ز. کم نداشتیچی هییدانا

اون موقع هم .ی داشته باشی راحتی عمر زندگهی و ی کنهی بهش تکی تونستی که مییاون دخترا
 و اصل و نسبش فالنه و پول و ثروت باباش ستی ما نلی گفتن که اون فامی مزخرفات رو منیهم

ر  دختهیمن،  خواست دختر برادرزنش رو بندازه بهی سر عمو اسکندر بود،مری زهیالبته قض...کمه و 
 رباری کردن زيهر کار. اون دختره هم اونجا بودمی رفتیمیهر قبرستون.ی و از خود راضیلوس مردن

 که با تو يصد رحمت به رفتار. و منو لو داددی رو فهممی مرهی پدر سوخته قضی عوضدی سعنیا.نرفتم
عاشقش بودم،بهشون .دمی نکشمی کردن دست از مرياما هر کار! با من چه کار کردنی دونینم!داشتن

 تو ي که براي الم شنگه انیمث هم.نذاشتن. کنمیگفتم دست از سرم بردارن و بذارن باهاش عروس
 هم هیبق. بوددی سر عمو اسکندر وسعریهمه هم ز. کردنادهی من پي ش رو براگهی جور دهیبه پا کردن 
 نداشت ي ادهی کردم فاهشهر چقدر دعوا کردم التماس کردم خوا.من تک افتاده بودم!طرفدار اونا

 نی روز اهی نکهیتا ا. بودهیتابع بق. زدی اصال حرف نمي جورنی اون موقع هم همینیبیبابامو که م.
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 هم از طبقه نهم میپدرش سکته کرد و مرد و مر...می با دوستاش رفتن سراغ مرزی همه چی بدیسع
 !اپارتمانشون خودشو پرت کرد و کشت

فرهاد دستش .ختی گونه اش ري زد روی برق مشی که در چشمهای سکوت کرد،قطره اشکیکام
 : شانه او گذاشتيرارو

 خواستم ناراحتت ی نمم؟متاسفمی در موردش حرف نزنگهی دي خوای کارو کرد؟منیواقعا ا.شهی نمباورم
 .کنم
 : وادامه داددی کشی اهیکام
دو .ز خونه فرار کردما.می کرد که من متهم شدم به جرم کشتن مري صحنه سازي کثافت طوراون

همه از ترس . جا نداشتم شب بخوابمهی همه دوست و اشنا نیبا ا. شهر سرگردون شدميهفته تو
با .من اصال تهران نبودم.نیی رو پرت کردم پامیبه همه گفته بود که من مر. دادنیخونواده راهم نم

 کردن و دامیپ.مهلت ندادن مگه گذاشتن حرف بزنم؟اصال بهم یول. شمالمی رفته بودیی دو تاامرزفر
 دو ماه

 
همون جا با علیرضا آشنا شدم، علنا می گفت می دونه من بی گناهم ولی نمی تونه .  زندونانداختنم

هر چند روز یک بار منو می بردن دادسرا، ولی به بهونه هایی مثل این که قاضی . کاري برام بکنه
کرده  بدجوري اسیرم. م می گردوندن زنداننیست، پرونده گم شده و از این مزخرفات، دوباره بر

 ....بودن
از سرگردونی و بالتکلیفی و تحقیر و اهانت خسته شده . به جنون رسیدم، راستش دیگه بریدمآخرش

 .پیغام دادم که حاضرم هر چی بگن گوش کنم تا بذارن بیام بیرون. بودم
شد که از شوهرش طالق گرفته دو سالی می .  روز اول که آزاد شدم یکسره رفتم سراغ سیماهمون

 .شوهرش معتاد از آب در اومد و به سه ماه نکشید که طالق گرفت! بود، یه ازدواجه نا موفق سه ماهه
 .  همون چند ساعت همه ي ماجرا رو براش تعریف کردم و ازش خواستگاري کردمتوي

براي اولین بار .  بودم بمیرم ولی میون این خانواده نرم و با اون دختره ي مزخرف ازدواج نکنمحاضر
. شانسی که آوردم عمه خانم هم طرفدار من شد. این باباي ما زبونش باز شد و جلوي بقیه ایستاد

 براش خیلی جریان سیما رو هم که فهمید. خداییش با مادر تو و مادر من روابطش خوب بوده و هست
 !خالصه بعد هم که با سیما نامزد کردیم شدم یه پسر سر به راه. ناراحت شده بود
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حاال چی؟ راضی ! پس جریان این بوده می دیدم دنبال بهونه هستی که یه جوري حالشون رو بگیري_
 هستی؟ دیگه اذیتت نمی کنن؟

 که پیش اومد منو فراموش برنامه ازدواج تو. می دونی، تو باعث شدي. نه ، دست از سرم برداشتن_
 ... کردن و شروع کردن به گیر دادن به تو

 : بلندي کشیدآه
ولی فرهاد من یادم نمیره، شوخی می کنم سر به سر همه می ذارم، لودگی و مسخره بازي در میارم _

هر موقع یادم می . که بگم چیزیم نیست، فراموش کردم، موضوع تموم شده رفته، ولی اینجوري نیست
 مریم رو تقامباالخره یه روز، یه روز ان. ه که چه بالیی سر اون طفلک آوردن تا ته جیگرم می سوزهافت

من هیچ کاري با اونا نداشتم . به خاطر همین می گم مراقب هستی باش. ازاون کثافت هرزه می گیرم
 !و این بالها رو سرم آورد، واي به حال تو و هستی که زندگیشونو به هم ریختید

 !از برنامه مهشیدو این هم از عمو اسکندر اون
 بگم که من باور نمی کنم عمو اسکندر فقط به خاطر اینکه فکر می کرد فریبا معتاد شده اون بال اینم

 .مردك فیلم بازي می کرد. رو سرش آورد
ا وگرنه چرا به بقیه نگفته بود که ب.  تنها هدفش دست پیدا کردن به ثروت فریباي بی چاره بودهاون

 اونا در ارتباطه؟
 گفته بود همین عمه خانم دست از فریبا نمی کشید، به هر شکلی که بود اونو برمی گردوند خونه، اگه

اون عاشق فریبا نبود، اون عاشق خودش . ولی عمو اسکندر اینو نمی خواست. حتی با شوهر و بچه اش
 تو با دواجن اصرارش هم براي ازبیشتری. بود و می خواست تمام ثروت خانواده امجد رو تصاحب کنه

 .مهشید فقط به خاطر همین مسئله بود
 

 15 فصل
کامی به کنار تخت عمه خانم . کنار عمه خانم نشسته و دست هاي او را در دست گرفته بودهستی

 : رفت
 تو چطوري دختر عمه جون؟.چطورین عمه خانم؟خدا رو شکر که رنگ و روتون خیلی خوبه_

زیر چشم هایش کبود بود و . ورد و به کامی و فرهاد نگاه کرد، ولی چیزي نگفت سرش را باال آهستی
. آنقدر گریه کرده بود که از چشم هایش فقط خطی پیدا بود. زخم گونه اش حاال به سیاهی می زد

 :عمه خانم چشم باز کرد. انگار اتفاقات این دو روزه، ده سال از عمرش کاسته بود
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 :هستی گفت. خودتم پیشش بمون، من حالم خوبه، شما ها برید. فرهاد جان این بچه رو ببر خونه _
 .من می مونم پیشتون خاله جون_
 .پاشو برو، ببین چه رنگ و رویی داري. نه عزیزم_

 : کفتکامی
 .هم پیش شماست و هم اینجا دکتر دم دسته. عمه خانم هستی اینجا باشه بهتره_

 .کنه سریع یه آمپول بهش می زنن شیطونی بخواد
 : خانم گفتعمه

 .بچه ام رنگ به روش نمونده. نه نه نمی خوام توي بیمارستان بمونه_
 :فرهاد گفت.  برگشت و به فرهاد نگاه کردهستی

 .باشه من برم یه سري به دفتر پرستاري بزنم و بیام_
 .لش از اتاق خارج شدکامی هم به دنبا.  در حین خروج از در، به کامی اشاره کردبعد
 چی شده فرهاد؟_
 .می دونی که جو خونه خرابه. پدر گفته هر جوري می تونیم هستی رو اینجا نگه داریم_
 .اگه نبریمش شک می کنه. خب چکار کنم؟ عمه اصرار می کنه که هستی بره خونه-
اگه اومد اینجا تو به پدر زنگ بزن که . من هستی رو می برم خونه خودم، ولی به عمه چیزي نگو_

 .بگه هستی خونه خودشونه
 : با نگاهی معنادار لبخند زدکامی

 !خوش بگذره-
 : ناراحت شد و رویش را برگرداند که برود، اما کامی به دنبالش دویدفرهاد

فعال امشب خوب ازش مواظبت کن چون فردا ایل بوربور رو راه میندازم ... صبر کن. بابا شوخی کردم_
 !میارم اونجا

 .قا پسر می خوام هستی استراحت کنه و در آرامش باشهآ-
 .کمتر به این مسائل فکر می کنه. هر چی دور و برش شلوغ پلوغ باشه بهتره. بیخود این حرفا رو نزن-
 .باشه فقط حواست باشه به بقیه سفارش کنی که راجع به عمو اسکندر حرفی نزنن_
 

 ده بود، حسابی گیجش کرده بود و هایی که از دو روز قبل به هستی تزریق شمسکن
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با .  نکرددارشیفرهاد تا صبح ب. دی به اتاقش رفت و خوابکراستی دند،یبه خانه که رس.  پا بند نبوديرو
 .دیزور چند لقمه غذا خورد و دوباره دراز کش

 و آب دادن اطی رفت و مشغول شستن حاطی از ظهر با اصرار فرهاد به حمام رفت، فرهاد هم به حبعد
 شی انگشتهاهی سرش گذشته بود و از الي آمد، دستش را رورونی از حمام بیهست. به باغچهها شد

 .دیچکیخون م
 .ادیفرهاد داره از سرم خون م -

 :دی شلنگ آب را رها کرد و به طرف او دوفرهاد
 ؟يچکارش کرد.  دست نزن و فقط بذار آب از روش راد بشهادیگفتم به سرت ز -

 بر ی هستشی در را باز کرد و دوباره پ،ی کامي صدادنیفرهاد به محض شن.  زنگ بلند شديصدا
 : گل کردطنتشی که چشمش به شلنگ آب افتاد، دوباره شیکام. گشت

 ي آب رو باز گذاشتن و رفتن دنبال حرفاری خطرناکه؟ شم،ی دو تا رو تنها بذارنینگفتم ا... ا ا ا  -
 !داشت رو آب براطیح! عاشقانه زدن

 : گفتمایس
 . مردم حرف درست کنيهمه اش برا -

 :  با ترس گفتشبنم
 ه؟ی خونا چنی ايوا -

 : داد و گفتشی حالت بم به صدایکام
 ... خرابهیلیآخ آخ آخ فکر کنم اوضاع خ -

 : داد زدبعد
 ؟ی ازش مواظبت کنی نتونستمی بهت سپردنوی شب اهی ؟ي دختر آوردنی سر اییفرهاد چه باال -

 !ش؟یخره کشتباال
 :دی به گوش رسی فرهاد از اتاق هستيصدا

 . آوردمی سر هستیی من قاتلم و بالکننی ها فکر مهیاالن همسا. کمتر حرف مفت بزن -
 :  گفتیکام.  بودی سر هستیچیفرهاد مشغول باند پ.  شدندی ها وارد اتاق هستبچه

  شده؟ فرهاد کتکت زده؟یسرت چ...ا -
 : حوصله گفتی بیهست
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 .حوصله ندارم. سر به سرم نذاریکام -
 . خندهری و شبنم زدند زمایس

 :  رو به آنها کرد و گفتیکام
 دست هی ي برادیکشی نقشه مدی فرهاد افتاده دارفینکنه چشمتون به ک.  باز شدهشتونی نه؟یچ -

 !دیپانسمان جد
 : گفتمایس
 !میچشم خورد خودم هم باورم شده که می شدمی جنی از بس سگهید. خدا نکنه -
 یاز دست و پا چلفتگ.  که بخواد شماها رو بزنهیکور شه اون چشم. دیخوری شماها چشم نمزمیعز -

 ي خراش روهیتا حاال شده ... دی مهشنی همه دختر نم افته؟ همنی اي اتفاقا برانیخودتونه وگرنه چرا ا
 کردن کش در حال جفتک چارشهیمث شماها هم. ادی خانوم مره،ی خانوم م؟ی چون چد؟ینیدستش بب

 !ستین
 : گفتمایس
  بود؟ی صورتش چي رويپس زخمها! آره جون خودت -

 :دی پرسیکام
 کدوم زخم ها؟ -

 : گفتشبنم
 کرده بود که ی صورتش نقاشي رويزی چ،ي مداد،یغلط نکنم با رنگ. کردی مي جون، رل بازمایس -

 . با ناخن، صورتش رو کندهمیما فکر کن
 :دی با تعجب پرسیهست

  کرده؟نکاروی ای چيبرا
 ....گهی معلومه دخب
 :بعد گفت. گرفتمای سي از بازويشگوی نیکام
 . بوده حتما ناغافل صورتش رو کندهی هم عصباندی تو ناراحتش ده و از دست سعي برایلیگه،خی داره

 : به بچه ها رفت و گفتي چشم غره افرهاد
 دی بردیپاش. کنمی مرونشی حرف بزنه از خونه بزای چنی و ایضی نفر در مورد زخم و مرخی گهی داگه
 .دی خوب حرف بزنيزهای و از چدینی بشاطی حيتو
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 : گفتیکام
 ؟ییزهای از چه چمثال

 : حوصله جواب دادی بفرهاد
 . ببرنجای رو بردار از انای حرف بزن،فقط اي خوای که می هر قبرستوناز

  خوب هست،چرا از قبرسون؟زی همه چنیاد،ای مدلت
 : برداشتزی به طرف او خفرهاد

  کنه؟دای پاجی احتهی بکنم سرت به بخي کارای رونی بي ری اتاق ماز
 ! دخترا رو پانسمان کن،سر من طلبتنی بابا جون تو همنه

 : گفتیکام. نشاندندی صندلي کمک کردند واو را به تراس بردند و روی ها به هستبچه
 دونم ینم! واهللاينوبر.دمی تو ندی عرضگیادم به ب! هاي خوری از جات جم نميد رو کفن کریکام

فکرك نم از هفت روز هفته هشت .دهی کشی چی وجبمی پسرعمو شده از دست تو نی فرهاد بنیا
 چند نیا.ی شدن و پانسمان شدنیهمه اش در حال زخم.ي و درمونگاهها بودمارستانهای بيروزشو تو

 ! شدهرمردهای که مثل پنهیهم.ياوردی که سرش نیی بالهاهسال چ
 ! همه شماها هم جوونتره به خدارمرده؟ازیکجاش پ!ي کردخودیب

 :فرهاد که تازه وارد تراس شده بود گفت. خندهری زدند زهمه
 بردار خودتو ییچارگوی لنی پشت سر مردم شروع شد؟دست از اي شده؟صفحه گذاری باز چیکام

 .اصالح کن
 ی منو گرفت که اگه مقهی همه ي بهم گفت؟جلوی امروز خانم چی دونیم.ه خدا فرهاد شدم بوونهید

 ؟ی گردونی هر دفعه اش و الش بر مي بری بچه منو منیچرا ا. خب بزنی بهم بزنتوی نامزديخوا
 : با چشم و ابرو به طرف شبنم اشاره کردفرامرز
 رو تونیگفتن زودتر عروس. رو بهم بزني نگفتن نامزدیول.گفتنی منوی ها هم همی والده بعضاتفاقا

 !اری سرش بی خواستییهر بال. و زنتی دونی اون وقت خودت مدیریبگ
 : گفتیکام
 ! اونا رو از دست شبنم نجات بدهادی کنن که بدای تونن پی خر تر از تو کجا مدوننی اونا هم مآخه

 : برگشتی به طرف کامشبنم
  کنه؟دای تونه مثل من پیاز کجا م.ش بخواد هم دلیلی اقا خنیا! نکنادی روتو زیکام
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 : گفتفرهاد
 دینی ساکت بشقهی دقهی به جون هم؟دی افتادم،چراییای در بی خرده از کسلهی دییایگفتم ب!دادی داد بيا

 !نمیبب
 . را بسته بودشی گذاشته و چشمهای صندلي اشاره کرد که سرش را روی به هستبعد
 : را باز کردشی سکوت شد چشمهایوقت
 د؟ی کنی نگام مينجوری اد؟چرایدی نادم
 : گفتیکام
 !میدی مرده متحرك کم دی ولمیدی دادی ززم،ادمی عزچرا

 . چپ چپ به او نگاه کردفرهاد
 خانم خانما بنداز،نه رنگ نی به صورت ای نگاههی. بگوگمی دروغ م؟اگهی کنی منو نگاه مينجوری اهیچ

 راستشو بگو فرهاد یول. ندارم که دست خودش نبودهيحاال زخماشو کار.نی چشماشونو ببریز.داره نه رو
  نخورده؟ی درست و حسابي خانم چند روزه که غذانیا

 : سرش را تکان دادفرهاد
 . نخوردهیچی ظهر جمعه تا حاال هاز

 افته گردن یهمه اش م! خورهی نمیچیادم مرده هم ه! ندارهیبا مرده تفاوت.امرزهی خدا پدرتو بخب
 ! بهشت زهرامی برکراستی نوی ادی تو باشم که بادیبه ام. فکر کردمهیخوبه .دمخو
 : گفتمایس

 ها ی؟تازگی نزنزای چنی شدن و ای شه حرف از مردن وزخمینم! رو ببرناهتی شور اون سق سمرده
 ! خوب شدهیلی ختییشگویپ

 : به اعتراض دستش رابلند کردیهست
 . زنمی نميزی لب به چدومنی نکندعوا

 : گفتفرهاد
 ؟ي ببرنی از بی دستی خودتو دستي خوایم

 : با خنده گفتیکام
 ي تومیزی ری و با قاشق غذا می به صندلمتی بندی خانم،می هستینی بی دست خودشه؟حاال ممگه

 !ي سرت تا لقمه تو فرو بدي تومی زنی دونه هم محکم مهی.دهنت
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 : اخم کردیهست
  خوردن با اعمال شاقه است؟غذا
 ای اطی به ح؟روي رو دوست داریحاال کدوم صندل. با اعمال شاقه رفتار کرددی الیکیبا تو .زمی عزاره

 اط؟یپشت به ح
 : گفتی حالیبا ب. کردی و صحبت مدی خندی بود که مي بارنی اولنیبعد از چند روز ا.دی خندیهست

 د؟ی سکوت کردی خوان نامزدتو شکنجه بدن،جنابعالی فرهاد ماقا
 ي فکرهی.شهی گذشته داره شب می از شوخیول. خوبهیلی باشه که خينجوری همه شکنجه ها ااگه
 رون؟ی بمی برای دی خوری منجایا.دی شام بکنيبرا

 : زد و گفتی به فرهاد و هستی چشمکفرامرز
 .می کباب کننجای امیاری بمی بخریحساب*****  دست دل و هی می کنم بری مشنهادی پمن
 : به او رفتي چشم غره ایکام

 يخودم تو.ي رفوزه شدهوی،ی به تک ماده هم نداشتاجیاحت.ي امتحانت رد شديشما تو. نکشزحمت
 .دینی بیحاال م. کردن اوستامدیخر
 :فرهاد داد زد.دی پراطی تراس به حي نرده هاي از روبعد
 ! هامی هم دارپله
 : رفت داد زدی ماطی همانطور که به طرف حیکام
 ي اقا فرامرز فقط بلدياها.امی تا من بدی کنی رو خالزی ميدخترها رو. عادت به پله مله ندارممن

 . کمکای؟بيبخور
 ی ها پر از انواع خوراکسهیک. کردندی خالزی مي بزرگ دراوردند وروسهی چهار کنی صندوق عقب ماشاز

 .بود
 : گفتفرهاد
 ؟ي نبود بخري اگهی دزی چیمطمئن

 : نگاه کردزی با تعجب به ممایس
  رو بخوره؟ی خوراکنهمهی تونه ای میک.ی کامي شدوونهید

 : گفتیکام
 . موندی ازش باقيزیاگه تا فردا چ.ینی بی محاال
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 : با تعجب گفتفرهاد
 ؟ی بموننجای اي خوای تا فردا ممگه

 
   فتنه تنها بذارم؟نی رو با ا؟توی چپس
 :دی خندیهست

 ! کشه از دست توی می چمای سچارهیب.ی کامیی پررویلیخ
 ! هم دلش بخوادیلیخ

 : سرش را تکان دادیهست
 .ی صورتت و فرار کني روي کردم دستت رو بذاری مي که اصال حوصله ندارم وگرنه کارفیح

 : را گرد کردشی چشمهایکام
 رن ی مونی شب درمهی دکترا ؟همهي ندارکی مشکی جان،تو کش؟فرهادي کارها هم بلدنی ااز

 . من مواظب هستس هستم؟برويتو چرا همه اش تو خونه ا.کیکش
 : باخنده گفتفرامرز

  بهشت زهرا؟ای مارستانی بم؟امبوالنسییای بی صبح با چفردا
 : گفتیکام

  کشم؟ی دختره رو منی من ادی کنی فکر میعنی
 : گفتمایس

 .یست،خودتین ی سوار امبوالنس بشه هستدی که بایاون.هی اگهی دزی اقا فرامرز چر،منظورینخ
فرهاد : خوردند انداخت و گفتی را باز کرده بود و با فرهاد مپسی که بسته چی به هستی نگاهیکام

 کن برم دل وروده مردمو جمع ی خودت معرفي گذاشتن منو جاکی برات کشمارستانیجان،اگه ب
 . ناك اوت بشمنکهیبهتر از ا.کنم
 :شبنم گفت. بودند که تلفن زنگ زددنی مشغول خوردن و خندهمه

 ه؟ی کگهی مزاحم دنی ااه
 : گفتفرامرز

  مزاحم؟ی گی به پدر من مزمیعز
 از کجا معلوم پدرت باشه؟...وا

 .میینجای دونه ما ای اون مفقط
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 ی خواسته احوالی برگشت و گفت که بهادر خان فقط ماطی بعد از جواب دادن به تلفن به حفرهاد
فرهاد به بهانه قهوه . نبودهی احوالپرسي تلفن فقط برادی فهمی زد که کامی به کامیبعد چشمک.بپرسه

 : گفتمای بلند شد وبه سیکام.درست کردن به اشپزخانه رفت
 پسر عمو بلده قهوه درست نی انمیبرم بب. شام هم جا بذاريبرا.ی خانم،خودت رو خفه نکنمای سياو

  نه؟ایکنه 
 : گفتیکام.شپزخانه رفت به ای هم به دنبال کامفرامرز
  شده؟ی چفرهاد
 : برافروخته گفتی با صورتفرهاد

خواست که تو با . ناراحت بودیلیپدر خ. روی کرده مخصوصا هستدی زنگ زده و همه رو تهددیسع
 .میری اشغالو بگنی اي،جلوي اگهی قبل از هر اتفاق ددیبا.ی رو بگانی و جريری تماس بگرضایسروان عل

 . کردفی تعرشی شماره سروان را گرفت و ماجرا رابرایکام
 : گفتفرامرز

 باباش افتاده تا زهرشو درست و ي اتفاق برانیحاال هم که ا.ستی پدرو مادر ول کن نی بی عوضنیا
 . دارهی دست از سر ما بر نمزهی نریحساب
 : گفتیکام

 دونه مسبب همه مسائل پدر ی ذره شعور نداره،نمکی. دونهی رو مقصر می که هستنهی ایبدبخت
 .خودش بوده

 : برد و گفتشی دستش را در موهافرهاد
 به اونا گفته يزی کنم عمو اسکندر چیفکر نم. نهای خبر داشته بای پدرش با عمه فرانی دونم از جرینم

 .باشه
 : پوزخند زدفرامرز
ه شون،زن عمو  خونمیصبح که با پدر رفت! کاسه ستهی ي دستشون تویاونا همگ. برعکساتفاقا

 دادن چند بار از دهنشون در رفت که کاش ی می که به هستیی و فحش هاادی داد وفرونی مدیومهش
 گهی دفعه سوم ددیبه اون مرزه کثافت بگ: و گفتدی سر پدر داد کشدی مهشیحت.همون موقع مرده بود

 باغ تنها نبوده مش  اومدهبوددی رو هم بهتون بگم،جمعه که سعگهی موضوع دهیتازه ...ارهی نمنسشا
 . نشسته بودهنی زن پشت فرمون ماشهی که دهی دینیی اونو پشت در پانیممد ماش
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 : که در فکر بود گفتیکام
 دیبا!دهییفرهاد جون،گاوت زا. بودهدیحتما مهش. ترسهی می تونسته زن عمو باشه،اون از رانندگینم

 . کمر به قتلش بستنیخانوادگ.ی باشی مواظب هستیچهار چشم
 د؟ی دادلی شد؟جلسه تشکی قهوه چنی اپس

 . بودستادهی در چهارچوب در اشپزخانه ایهست. به پشت سر نگاه کردندپسرها
 : گفتیکام

  تکون نخور؟تی صندلي بهت نگفته بودم از رومگه
 : انداختی نگاههی به فرهاد و بقیهست
  افتاده؟یه؟اتفاقی چانیجر

 : شانه اش راباال انداختفرهاد
 .ستی نی مهمزیچ

 : حرف او گفتدی هم در تایکام
 .می زدی حرف ممردونه
  بدونم؟دی هست که من نباي امساله

 و فرامرز از یکام. دخترها بلند شدغی جي و به دنبال ان صداشهی شکستن شي لحظه صدانی همدر
 : را گرفتی هستيفرهاد بازو.دندی دورونیاشپزخانه ب

 .ي خوری کنار من تکون نماز
 

 : داد زديکا.دندی به داخل سالن دودخترها
  بود؟ی چيصدا

 : گفتدی لرزی که مشبنم
 ! خورد و شکستشهی به شيزی چهی دونم،ینم

 :فرهاد بلند گفت. دوم همه را وحشت زده تر کردشهی شکستن شيصدا
 . چه خبر شدهنی ببیکام.دی پنجره ها نباشيجلو.دینی اون گوشه بشدیدبری سال بموني توهمه
 فرو واری رد شد و به دی سالن خورد و از بغل گوش کامشهی به شيزیچ. به طرف در رفتیکام

 : داد زدیکام.رفت
 . گلوله استنایا. سرتو بپافرامرز
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 :دی وحشتزده داد کشیکام. زدنغیدخترها شروع کردند به ج. نشستنی زمي خودش روو
  کجاست؟لمیموبا. امني جاهی دخترها رو ببر فرهاد

 . شماره سروان را گرفتیکه شکست کام چهارم شهیش
 سیادرس منزل فرهاد رو بنو!طرف ما رو به رگبار بسته! تجسستنی جون،دستت درد نکنه با ارضایعل

 ! دستمون نمونده بجنبيتا چند تا جنازه رو.ایو زود ب
 : همه را به ارامش دعوت کردی از قطع تماس کامبعد

 عمو نی نکنم ام؟غلطیینجای ما ادهیاون از کجا فهم.می بکندی فکر کنم چکار بادیبذار.نمی ببدی شساکت
 ! از اونری غمیینجای دونست ما ای نمیوگرنه کس!بهادر جاسوس دو جانبه است

 : گفتتی با عصبانفرهاد
  کردنه؟یحاال وقت شوخ.ی کن کامبس

 : بود گفتدهی ترسی که حسابفرامرز
 .هصدا خفه کن دار!ادی گلوله نمکی شليصدا! مجهزهطرف

 : زدغی جنمیشب
 . شهی راحت نمالشیتا همه رو نکشه خ.می شدی زندوننجایا

 : فرهاد را گرفت وتکانش دادي بازویهست
 ه؟ی کد؟اونی زنی حرف میاز ک... چه خبرهنجای ادی منم بگبه
 : با وحشت گفتمایس

 .می برسه همه مون مردسیتا پل.رهی انتقام بگاومده
 . شده بودری و متحجی و گاوردی انها در نمي سر از حرفهایهست

 ...هی رو خدا به منم بگو اون که؟توی رو؟فرهاد اون کی چانتقام
 : رفت در سالن را قفل کرد و برگشتفرهاد
 . گوشه جامون امنهنیا.ادی تونه بی خونه که نميتو.دی تون اروم باشهمه
 به شهیز شکستن شگلوله انقدر شتاب داشت که بعد ا.دی هم به گوش رسي بعدشهی شکسن شيصدا

 نشسته ي ناهار خورزیهمه گوشه سالن پشت م. ان را خرد کردي روشهی وسط سالن خورد و شزیم
 : گفتیکام.بودند

 ! باشهاطی حي هم تودیشا. نشستهواری ديفکر کنم رو!هی عالشیرینشونه گ. دارهنی نظرم دورببه
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 : گفتفرامرز
 . رو سالم نذاشتهشهی دونه شهی

 : داد زدیهست
 د؟ی زنی حرف مدی داریاز ک. تو رو خدا تو بگویکام. شدهی به من بگه چیکی بابا
 : به فرهاد نگاه کردیکام

 مراقب شهی از همشتری بدی بای هستدی اتفاق جدنیبا ا.حاال اوضاع فرق کرده.می بگی به هستبهتره
 .خودش باشه

 : شدرهی فرهاد خي به چشمهایهست
 !رهی که اومده به قول خودش انتقام بگدی سعنمیا. کشته عمو اسکندر با اسلحه خودشوشبید

 يدستش را رو. دهدرونی بد،نتوانستی را که کشي خوردنفس بلندی محکم به سر هستي ضربه اانگار
 : داد زدیکام. گذاشتنهیس

 ی پس منیاالن ا!يزی چهی،ینی مقدمه چهی دن؟ی مينجوریخبررو ا. بر سرت کنن فرهادخاك
 اره؟ی اشپزخونه اب قند بي کنه بره توی جرات میک.افته

 : را بغل کردی هستفرهاد
 . رفتی دار مي کشت با فضاحت باالیاون اگه خودشو نم.ستی نيزیچ

 رفت،اما نتی اب برداشت و به طرف کابشهی هشي خچالیاز . دوال دوال به طرف اشپزخانه رفتفرامرز
 افتاده نی زمي فرامرز که روادی اشپزخانه و بعد هم فرشهی شکستن شي بردارد،صداوانیتا بلند شد که ل

 نیدوم.دندیو به سرعت به طرف اشپزخانه دی و فرهاد و کامدندی کشغی جمایشبنم و ش.بود بلند شد
 دو ال شد و او را یکام. در اشپزخانه رسانديفرامرز خودش را کشان کشان تا جلو. هم شکستشهیش
 يکتفش گلوله خورده و از جا. را دراوردراهنشی پعی نشاند و سرواریدفرهاد فرامرز را کنار .دی کشرونیب

 : با دست به سر خود زدیکام. بودریان خون سراز
 خواد همه ی واقعا موونهیاون کثافت د! مختي خرده بغل تر زده بود خورده بود توهی حضرت عباس،ای

 !رو بکشه
 : داد زدیکام. زدی زد و فرامرز را صدا می مغی جشبنم

 : کتف فرامرز بود گفتنهیفرهاد که مشغول معا. نشدهيزیچ.حالش خوبه.دی اونجا تکون نخورزا
 .اری منو بفی اتاقم و کي برو تواطی باا حتیکام



 

@donyayroman 401 

 نی زمي بدن خون الود فرامرز غش کرد و رودنیشبنم با د. بردهی فرامرز را بلند کرد و کنار بقبعد
 يزی خونري کرد جلویفرهاد سع. زد،بهت زده مانده بودی می کرد و نه حرفی مهی نه گریهست.افتاد
سرش .ده بودیرنگ فرامرز پر. داشتی به جراحاجیگلوله داخل استخوان کتف فرورفته بودو احت.ردیرابگ

 . را بستشی داد و چشمهاهی تکواریرا به د
 :دی سرش داد کشیکام. زدن کردغی فرامرز دوباره شروع به جدنی به هوش امد و با دشبنم
 :دوباره شماره سروان رو گرفت. چکار باشد کردنمی بذار بببسه
 رو به گلوله نجایا...اره بابا... کنهی سرمون خراب مياالن خونه رو رو...گهیبجنب د...یی کجارضای علبابا

 .تو رو خددا زودتر خودتو برسون. همدست هم دارهای دونم تنهاست ینم...بسته
 : داد زدیکام. اشپزخانه به داخل پرت شدشهی از شینی سنگزی موقع چنی همدر

 .به نظرم نارنجک انداخته.نی زمي رودی بخوابهمه
 :دی کشی مغی جمایس. به طرف اشپزخانه رفتزی خنهی از چند لحظه سبعد
 ...یکام... زندتی االن میکام... نرویکام

 ! انداختهی چنمی بذار ببساکت
 رو ی هستای کاغذ نوشته شده بود يرو.رش بود برگشت دوي که کاغذی با شنگ بزرگقهی از چند دقبعد

 : کاغذ را مچاله کردیکام!دی شی کشته می همگای رونی بدیبفرست
 . ذارهی رسه و حسابش رو کف دستش می مسیمگه شهر هرته؟االن پل! زدهيادی ززر

 : کردی مهی و گردی لرزی مشبنم
  خدا چه کار کنم؟ي بود؟ای چه بدبختنی خدا ايا.رهی میداره م.دی فرامرز بکني براي فکرهی رو خدا تو

 : بردورشی ی به طرف هستبعد
 دردسرا و ی گذاشتنجای که پاتو ایاز موقع.می کشی رو به خاطر تو مبتای مصنیا. اش به خاطر توئههمه
 . کشهی وگرنه همه رو مدی سعشیبرو پ.رونی بنجایبرو از ا. شروع شدبتایمص
 : داد زدیکام
 .ی حرفها رو بزننی ايحق ندار.ستی مقصر نیهست. شبنمبسه
 خواد ی فقط اونو مدیسع. شهیاون باعث مرگ همه م.می کردی ممونوی زندگمی حرف نزنم؟داشتچرا
 . بره تا اون دست از سر همه ما بردارهدیبذار

 : به طرف شبنم برگشتتی با عصبافرهاد
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 !رونی بندازمتی مادی صدات دربگهی دفعه دهی! شوخفه
 به او هم ی هستی را گرفت ولشیفرهاد بازو. را بسته بودشی ساکت چشمهای حرفچیون ه بدیهست

 : گفتیکام. شددهی شنسی پللی اتومبری اژيصدا.نگاه نکرد
 . شهی مدای سر و کله شون پشهی کار تموم می ها وقتلمی که مثل فنامیا

 با چند مامور وارد رضایسروان عل. در را باز کرداطی باا حتیکام. زنگ در بلند شدي بعد صداقهی دقچند
 : گفتیکام. شدنداطیح
 ؟ی کنداشی پی؟تونستيدی رو دی کسرضایعل

 : زد و گفتي پوزخندسروان
 ! هايساده ا! کردمی خودشو تسلدی اونجا واستاده بود تا ما رو داره

 . خرد شده کردي هاشهی به شینگاه
  چند نفر بودن؟يدیفهم

 . کردکی گشت از اشپزخونه هم شلی اطراف ساختمان میول. دونمینم
  نشده؟شی که طوریکس

 . به شونه اش خوردهریت. پسر عمومفقط
 : به فرامرز کردی وارد سالن شد و نگاهی با کامسروان

 اد؟ی زنگ بزنم آمبوالنس بای ي راه بری تونیم
 : بود با ضعف گفتدهی که رنگش به شدت پرفرامرز

 . تونم راه برمی منه
شبنم دست فرامرز را گرفت اما فرامرز . بغلش را گرفتند و او را بلند کردندری از ماموران زیکی و فرهاد

 : و با اخم به او نگاه کرددی کشرونیدستش راب
 !نمتی خوام ببی نمگهید

 :هی گرری زد زشبنم
 د؟ی کنی فرار مقتی تره؟چرا از حقزی اون از من عزحاال

 : تا دستش را گرفت شبنم داد زدی به سراغ شبنم رفت ولمای سیم اشاره کابا
 ...میری همه بمدی نفر،باهی شعورها،به خاطر یاحمق ها،ب. کن به من دست نزنولم
 ... همه رو خراب کردهی زندگاون
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 : گفتدی لرزی که از خشم میی با صدایکام
 از چشم يدی دی و گرنه هر چیشی منی سوار ماشي ریمثل بچه ادم م. بهت بگميزی خوام چینم

 !يدیخودت د
 :ستادی سروان اي و جلودی کشرونی شبنم خودش را از دست او بی خواست با زور شبنم را ببرد،ولمایس

وگرنه منتظر . اونشی رو بفرستن پی هستدی همه جا امن و امان باشه بگدی خواهی سروان،اگه مجناب
 ! همه رو بکشهیکی یکی دی سعدیباش
 : داد زدیکام
 ...نی ماشيبرو گمشو تو! شعوری شو بخفه

 :دیسروان با تعجب پرس.دی دورونی کنان بهی گرشبنم
  گفت؟ی می دختره چنیا

 ی به نامه انداخت و برگشت به طرف هستیسروان نگاه. را به او نشان داددی سعزی امدی نامه تهدیکام
 . کردی را روشن مگارشی ستیکه با عصبان نگاه کرد یبعد به کام.که هنوز گوشه سالن کز کرده بود

 : دوان دوان برگشتفرهاد
 . لحظه هم از جلو چشمت دور نشهکی. باشیمواظب هست. رمی من با فرامرز میکام
 : زانو زدی هستي جلوبعد
 اون جال شوکه ي فرامرز تودنیبا د.هییاون دختر ترسو.ری بگدهی حرفها رو نشننی گوش کن،ازمیعز

 امی که از طرف فرامرز راحت شد کالمیخ.ای نرونی برو خونه از اونجا هم بیبا کام.ریتو به دل نگ.شده
 .شتیپ

 .مثل سنگ شده بود. نبودشی هم در چشمهای اشکیحت. در سکوت فقط به فرهاد نگاه کردیهست
 : را گرفتی کامي بلند شد وبازوفرهاد

 ؟يدی،فهمي ذاری لحظه هم تنهاش نمهی
 : دادمای س را بهنشی ماشچیی سویکام

 ! رسمی نشه وگرنه حسابشو مداشیبهش بگو اون طرفها پ. دختره رو ببر خونه شوننیا
 : گفتسروان

 .نجایالبته شک دارم دوباره برگرده ا.نجای ذارم ایر م.من دو تا مامو.دی دو نفر هم برکامران،شما
 : گفتی و با اشاره به هستدی را کنار کشی ارام کامبعد
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  بدون اگهنمیا. دهی کار دستتون مدمی که من دیی چشمانیا. بهش باشهحواستون
 
 که ییتا آنجا. شدهشتری بی قربانکیفقط . در اوضاع ندارهی اون پست فطرت،فرقشی دختره بره پنیا-
 . عکسم برام بفرستهی. که پاتوقشهییاز دوستاش،از جاها..... برام اطالعات جمع کنیتونیم
 

 . گشت به منزل بهادر خان رفتندينهایز ماش ایکی با ی و هستیکام
 و دوان دوان به دی تراس ديبهادر خان آنها را از رو. کلمه هم حرف نزدکی ی در راه حتیهست

 .دیطرفشان دو
 . افتادهی به او فهماند که اتفاقی هستي وحشت زده و آشفته ي افهی و قی خون الود کاملباس

 ه؟ینجوری شده؟چرا رنگش ای چیه؟هستی شده؟چرا لباست خونیچ-
 : را تکان دادشی دستهایکام
 . نشدهيزید،چیآرام باش-

 . را گرفت و با خود بردی هستي بازریفرانک ز. را باال ببرندی اشاره کرد تا هستبعد
بهادر خان به سر خود زد و کنار جدول . شدهوشیفرخنده ب. کردفی را تعرانی در چند جمله،جریکام

 . نشستاتیح
 . را صدا زد و با کمک او،فرخنده را به داخل بردندی بی بیکام
 ي اندازری اسکندر خان و بعد تانی جردنی بعد از فهمی کرد که هستفی بهادر خان تعري برایکام
 . شبنم هم بدترش کرده استي و حرفهاختهی هم رد،بهیسع

 : خان گفتبهادر
  کرده؟ی بچه چه گناهنیا-

 آشغال کثافت رو نی عرضه نداره اکنه؟اگهی می سروان چه غلطنیشه؟ای تموم می کبتهای مصنی اایخدا
 ی زنگ به سرهنگ اشرافهی کنه؟االنی می کشری من هفتيحاال برا.گهی نفر دهی سراغ می بررهیبگ
 .زنمیم

 : دستش را گرفتیکام
با .نجایا زهیری رو می مشت مامور آگاههی یاون وقت سرهنگ اشراف..دی کار را نکننیعمو بهادر فعال ا-
 شونو کنار ی کار و زندگدیهمه با.کننی درست مگهی مشکل دهی و عمه خانم ی حال خراب هستنیا

 . جواب بدنونی اقایبگذرند و به بازپرس
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 سر به فرامرز و هی مارستانی برمیفعال من م. که دست رو دست گذاشتشهیم؟نمی کار کنیپس چ-
 . بزنمسیفرنگ

 ی سفارش کرد،که حسابهی و بقرضای غالم و عباس و علمارستان،بهیبهادر خان قبل از رفتن به ب.
 . هم از منزل خارج نشودی را راه ندهند و مواظب باشند که هستي ابهی غرچیمراقب اوضاع باشند و ه

 ی اگر شده نخوابد و تا صبح مراقب هستی و فرانک زد و به او سفارش کرد حتی به هستي سریکام
 .باشد

 .دیپری از جا می صدائنیکتری با کوچی کرد بخوابد ولیسع.دی مبل دراز کشيو رو به سالن رفت خودش
 داده بودند زد، و بعد به اتاق کی که تا صبح کشهی به غالم و عباس و بقي شد،اول سرداری زود بصبح
 : به طرفش آمدی کامدنیفرانک با د. مقبل پنجره نشسته بودیهست. رفتیهست

 . خوردهيزی کلمه حرف زده نه چکی نه شبیاز د-
فرهاد گفت،فرامرز را عمل کرده و گلوله را در . تماس گرفتمارستانی رفت و با برونی از اتاق بیکام

 : گفتید،کامی رو پرسیبعد،از حال هست.آوردند و حاال هم وضع او خوب است
 ؟يای میتو ک...خورهی ميزی چکنه،نهی مهی گرزانه،نهی سنگ،نه حرف مکهی تهی-
 مثل دفعه قبل ،اگهيحواست باشه تنهاش نزار.امی مگهی ساعت دهیمن تا . هستننجایپدر و مادر ا-

 .رسهی دستمون بهش نمگهیبذاره بره،د
 : رفتی وارد اتاق شد و به طرف حتیکام
 .نجای اادی مافتهیفرهاد هم االن راه م.االن با فرهاد صحبت کردم،فرامرز حالش خوبه-

 یب. صبحانه بخورمزمی عزي با دختر عمه خوامینجا؟می اارهی منو بي صبحانه ی بی بیگی جان،مفرانک
روم .ارنیاالن اون دو سه تا مامور دخلشو م.می بودم،بخوردهی رو که خریانصاف نذاشت اون همه خوراک

 .ارمی و با خودم بسهی تو کزمینشد همه رو بر
 .ستادی پشت پنجره ایکام
 : گفتیکام. وارد شدندي اینی و فرانک هر کدام با سی بی ب و باغ آرامش برقرار بوداتی حدر
 .میمردی می و تشنگی از گشنگمیما اگه تو رو نداشت. جانی بیآخه قربونت برم ب-
 : گفتزی با لحن محبت آمی بیب

 ی هستي صبحانه را جلوینی سی بیب.ادی که از دست من بر مهی کاري همه نیا.خدا نکنه پسرم-
 :دیگذاشت و صورتش را بوس
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 .يری لقمه بذار دهنت،بذار جون بگهی دلم زیعز-
 . به آن دو اشاره کرد و هر دو از اتاق خارج شدندیکام. کرد و نه جواب دادی نه نگاهیهست

 نموی دخل ماشنمی بزنم ببمای سنی زنگ به اهی اد،منی بخور بذار حالت جان بری شوانی لهیدختر اقالً -
 .شه بااوردهین

 ؟ي چطورمای سالو
 : از آن طرف جواب دادمایس-
 .دی کشت منو،تا صبح نخواب؟شبنمياز فرامرز خبر دار. منهشهی هم پم،شبنمیما خوب-
اگه . هستنششی کردن و اآلنم عمو و زن عمو هم پشیجراح.به فرهاد زنگ زدم،فرامرز روبراهه-

 . بعد از ظهر بهترهي براي اگه بذاریول....مارستانی باره،ببرشی در نميشلوغ باز
 : گفتمایس
 ....... حرفها رو زدهنی چرا ادهی نفهمگهیم. ناراحتهیلی داشته خی که با هستياز حرفا و رفتار-

 :دی کششی به موهای دستیکام
 . ساده باشهی عذر خواههی جبرانش سخت تر از دیشا. حرفو مزه مزه کنهدیآدم با-

 : را گرفتی گوششبنم
 ی آدم بهیواقعا . چرا اون حرفها رو زدمدمی بگو من رو ببخشه،اصال نفهمی به هست تو رو خدایکام-

 .شعور و احمق هستم
 . نشهریفقط از دستم دلگ.کنمی بتونم براش مي رو خدا بگو هر کارتو
 : سرزنش بار گفتی با لحنیکام.هی گرری زد زو
 شی پي بریاگه خواست.کنمی مشی کارهی نداره من یبیحاال ع... اسونهیلیخانم دل شکستن خ-

 .اوضاع خوبه. راه ناندازي و زارهیفقط اونجا گر.فرامرز،بعد از ظهر برو
 : نشستی هستي تلفن را قطع کرد و روبرویکام
اون از .شی ببخشخواستی کرد و مهی کرد و گری عذر خواهیکل. چقدر شرمنده شدهیدونینم.شبنم بود-

 شیخدا.نهی غرق خون بب،نامزدشوی آدمنی همچهیفکر کن،حاال . بودي جنبه ای و بفیاول هم آدم ضع
 یجنب برید. چقدر خوشمزه استنیبخور بب.شهی املت بخور سرد منی لقمه از اهی.هیلیسکته نکرده خ

 من نگاه کن گم؟بهی می چيشنوی میهست. بخوري چاوانی لهی ایاقال ب.خورمی رو مشیهمه ا
 .. بگويزی چهی منو یکشت.....یهست
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 : او خوشحال شد و گفتدنی از دیکام. در را باز کرد و وارد شدفرهاد
 .کنهی به آدم هم نگاه نمیحت.خورهی ميزی چزانه،نهینه حرف م.يامدی مامزه،زودتریخدا پدرتو ب-

 ي به چشمهامی گذاشت،سر او را به طرف خود برگرداند و مستقی هستي چانه ری دستش را زفرهاد
 : حالتش نگاه کردیسرد و ب

 سرش نای بدتر از ادی ناراحتت کرده؟مرگ عمو اسکندر؟اون که حقش بود بای من بگو چزیعز-
 . رفتای دننی تقاص پس نده از ایبه قول کام.اومدیم

 . تو نبودری هم تقصروزی دانیجر
 چیه. نبردهتی از انسانیی بوچی هیشناسی رو که مدیسع. و انتقامجو هستني انهی خانواده هماشون کنیا

 ..گزهی ما رو هم بکشه اصال ککش نمي همه شه،اگهیمسرش ن
 فکر خوادیاصال نم... شبنم هميراجع به حرفها.ستنی نی و با گذشتی منطقي کدومشون آدمهاچی هاونا
 . مشت حرف مفت زدهی بود دهیترس.یکن

 : گفتیکام
 ی کرد و التماس کرد که هستهی پشت تلفن گریکل. بودمای سشی زنگ زدم،پشی ساعت پمیاتفاقا ن-

 .ببخشدش
 : گفتفرهاد

خودت هم اگه منو .يری به دل بگدی نبای رو زده،تو که عاقلی حرفهی ی حالت عصبيبفرما،اون تو-
 ی اسکستی پي توشی چند سال پادتهی.یکنی زمان و مکان رو فراموش متی،موقعینیخون الود بب

 پس از دست.يکردی مهی و چطور گرياه انداخته بود ریافتادم و پام شکست؟خود تو چه جار رو جنجال
 ......يدیجواب نم.... ناراحت نشوشبنم
 : را گرفت و تکانش دادی هستيبازو

 و آرام دی کشرونی دست فرهاد بانی را از مشی بازوی؟هستیگی نمیچیچرا ه. با تو هستمیهست-
 :گفت

 : و گفتدی را در هم کششیفرهاد ابروها. تنها باشمخوامیم.رونیتنهام بذار،از اتاق برو ب-
 ه؟ی چه رفتارنی؟ای کار کنیتنهات بگذارم که چ-
 : داد زدیهست....می کمکت کني و بذاری با ما همراه باشنکهی اي جابه
 : از رفتار او گفتریفرهاد مات و متح.رونی برو بنجایاز ا. ندارماجی احتچکسیبه کمک ه-
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 ؟یزانی حرف مينجوری با من اي؟داریکنی مونری منو بي؟داری معنبا
 : داد زدیهست

 نجای بشه؟که به ایکه چ.....ی که زنده نگهم داشتییتو. کنمی زندگي که وادرم کردییتو.آره با توأم-
 همه خوامی نمگهید. خسته شدمگهی همه رو به هم بزنم؟که همه رو به کشتن بدم؟دیبرسم؟که زندگ
 . حاال بشهشدی انجام مدی باشی که چند سال پيبذار کار.رو عذاب بدم

 : زدادی فری عصبانفرهاد
 ه؟ی مزخرفت چنی؟ایگی مي داری چی فهمیم-

 :دی کشادی هم فریهست
 منو نکهی شومم،مادرم بخاطر اد؟منیکنی فرار متیراست گفت،چرا از واقع.تیست،واقعی مزخرف ننایا-

من باعث .مردنیاگه بخاطر من نبود اونا نم....بسپاره به دست خاله،اون شب به طرف تهران حرکت کرد
صدمه   نفرهی باشم هر روز نجای که ای اسکندر رو کشتم و تا موقعییمن دا. خاله شدميسکته 

 .بد قدمم...نحسم...من شومم....نهیبیم
 رونی مانده بود،بشی چند روز در گلونیرا که در ا ی کرد و بغضهی بلند شروع به گري با صدایهست

 .ختیر
 . هم ساکت پشت به پنجره نشسته بودی فاصله کامنیدر ا. کند تا آرام شودهی اجازه داد گرفرهاد

 ؟يخوب راحت شود-
 .رونی بزنمی و مکنمی مدای فرهاد،باالخره راهشو پمونمیمن نم-
 .می انشااهللا؟با هم بر،کجایبه سالمت....ا-
 ....نه.......هن-
 ؟ي جا زدي زودنیبه ا-
 . فرهادخوامینم-
 ؟يخوای رو نمیچ-
 و همه کس بدم زیاز همه چ.کنهی شادم نمچیه. ندارهتی برام اهمچی هگهیخوام،دی نمیچی،هیچیه-
 .رمیولم کن بذار به درد خودم بم.ادیم

 : گفتنی غمگی با صدائفرهاد
 اد،آره؟ی ندارم،از من هم بدت متی اهمي براگهیپس منم د-
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 :فرهاد آرام گفت. صورتش گذاشتي را روشی به او انداخت و دستهای نگاهیهست
 بدت ی از خودکشدونمیفته،می می چه اتفاقی بکنکی کوچیوونگی دهیپس بذار بهت بگم اگه -
اول از همه من .هیکی شی اجهیرون،نتی بي در برنی چه از ای کنیچه خودکش.کنهی نمی فرقیاد،ولیم

 . چزموگم؟همهی می چیفهمیدم،می از دست مزموی همه چشم،چونینابود م
 در امن و ای انگار دنی تو کنارمیوقت. پدر بزرگ کردمهی نکن،فقط عاشقت هستم،من تو رو مثل فکر

 .رهیگی وجودمو میبی عجي ،دلشورهیشی لحظه ازم دور مهی نکهی به محض ایامانه،ول
 کنن،منمی مادر که بچشونو بزرگ مهی پدر،مثل هی که مثل نهی به خاطره ادیادونم،شی رو نمعلتش

 . هستمی قرباننیپس بدون،با نبودنت،من اول.همون احساس و همون دلشورهها رو دارم
 ..ختی عمر تو اتاق نشست و اشک رهی که ی نفر عمه خانومه،کسنیدوم
 ینبودنت تو زندگ.نطوری هم همهی؟بقيری اونو ازش بگيخوای داره می زندگي برايدی امهی که حاال

و ... پدر از ته دلشي همه معتقدند که خندههای هستنجای که تو ای مدتنیا.ذارهی مي بدریهمه تأث
 ....دنی بار اشکشو بخاطر تو دنی اوليبرا
 ی و زندگی بموندیپس با.پاشهی و خانواده از هم می زندگنی شالوده افتهی عمه بای پدر ي برای اتفاقاگه
 بار آوردم ي چند سال تو رو جورنیمن ا. بدهي تو رو فرارشی بخاطر خودخواهی کسي و اجازه ندیکن

 .ی خودت باشي پايکه رو
 ی حتای و فرانک مای سای مثل شبنم یستی نیفیتو دختر ضع.ی کردن بجنگی زندگي دادم براادی بهت
 . کنمنی تو رو تامي هی اولاجاتی بودم تا احتلهی وسکیمن فقط .ي خودت بودي پايتو رو.دیمهش

 فکر نکن همه از دستت راحت ي بررونی در بنیاگر از ا.ی روبرو بشتی که با واقعنهی که مهمه ايزیچ
 .شنیم

 شی با رفتن تو پیکنی ماره،فکری سرت میی چه بالدونهی م،خدایفتی دست او پست فطرت آشغال باگه
 شه؟یاون،اوضاع درست م

 همه رو به دل گرفته،پدرش رو ي نهیک. از من و از همهی ما متنفره،از پدر از عمه،از کامي از همه اون
 نی تو رو ببره؟اي آبروخواستی چطور مستی نادتی.دی کارها که نکرد،چه نقشهها که نکش؟چهيدیند

 .پسر همون پدر و ناجنس تر و ناخلف تر
رکز شهر تو روز روشن،خونه رو به  مي؟تويدی رو دروزشی ديراندازیت.ستی جلو دارش نزی چچیه

 .گلوله بست
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 یفتی اون کثافت بری بدون که اگر گنویا. از مرگی و نه از قانون و نه حتسینه از پل.دی هم نترسچی هاز
 .نمیشی ساکت نمیکیمن 
 و افتنی تو همه به جون هم مابیدر غ. بهونه استهی آقا که اونجا ساکت نشسته،منتظر نیهم

 که نهی اي نه براگمی رو که دارم بهت منایا.کننی مهی عقب افتاده رو با هم تسويحسابها
 حساب هی و هم بقرسهی به مجازات خودش مدی سع،همیفقط بدون اگه محکم سرجات بأست.بترسونمت

 .ادیم کار دستشون
و فکر  نیپس خوب بش.ی شده بود،به حقتون برسغی که سالها از تو و مادرت دريزی به اون چدی باتو

 تا آخرش کنار يتو قول داد. دارمتی ذره برات اهمهیبخاطر من،اگه هنوز .ری عجوالنه نگمیکن و تصم
 يدیقول م.... از دستت بدمکروزهی پات نذاشتم که موی همه سال زندگنی بهت بگم،انویبذار ا.یمن باش

 نجای از اي که قول ندادی موقع؟تايدیبهم قول م....ی من نگاه کن هست؟بهيری بگمیعاقالنه تصم
 می که با هم داشتی صداقت و روراستنیا.ی به من دروغ بگدی که نبایدونیخودت م. خورمیتکون نم

 قول بده که قطنم،فیشی منجای شده تا شب ا؟اگهیگی میخوب چ.میایباعث شد سالها با هم کنار ب
 ...ی و ترکم نکنیمونی مشمیپ
 : حال گفتنی با ایزد،ولی فروغش موج می بيدرد و رنج در چشمها. سرش را باال گرفتیهست.

 که بدونم یتا زمان.ستی برام مهم نگهی دفتهی بخوادی می اتفاقستم،هری تا آخرش وادمیبهت قول م-
 . ارزش دارم،کنارت هستمتی زندگيبرا

 : زد و گفتي لبخندفرهاد
 دوش آب گرم حالتو جا هی دختر خوب برو حمام،هیشو مثل حاال پا.يتا آخر عمر برام ارزش دار-
 .می بخوريزی چهی باهم نی پائایبعد ب.ارهیم

 16 فصل
 
 رونی از اتاقش بیهست. سه روز بعد فرامرز و عمه خانم با هم مرخص شدند و به خانه آمدنددو
با زور . مانده استرهی خرونی که پشت پنجره نشسته و به بدیدیزد،می به او سر میهر بار کس.آمدینم

 ش که به دستیسروان به هر آدرس. نبودي خبردیاز سع. و کم حرف شده بودخوردیچند لقمه غذا م
 .آوردی از او به دست نمي ردیزد،ولی مد،سریرسیم

 خان و بهادر اری اسکندر خان،فقط اسفندنیدر مراسم تدف. از ترس فرار کردهدی سعکردندی فکر مهمه
 .خان شرکت کردند
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سروان . سر و صدا مراسم را تمام کردندیبه اقوام و دوستان خبر ندادند و ب. سوت و کور بودیممراس
 دنی در اطراف منزل اسکندر خان و محل دفن او گمارده بود تا به محض دی چند مامور مخفرضایعل
 . پدرش هم حاضر نشدي خاکسپاري برایحت. بودجهی نتی بی کنند ولری را دستگد،اویسع

 به خانه نگشته مارستانیبعد از ظهر بود و فرهاد هنوز از ب. گذشتيراندازی تانی از جر هفتهچند
 و گفت روح دیعباس نفس نفس زنان رس. بودندشانی در اتاقهاهیبهادر خان و فرخنده در سالن و بق.بود
 رضایکردند،علی مدای و فرغی موقع آن دو که جنی با زور وارد خانه شوند،در همخواهندی مدی و مهشزیانگ

 .و غالم را کنار زدند
 
بهادر خان با .  آمدنداطی آنقدر سر و صدا کردند که همه به حدی و مهشزیروح انگ.  شدنداطی وارد حو

 : جلو رفت و داد زدتیعصبان
 ه؟ی چانی جرنمی ببدی حرف بزنیکی یکی!  نه؟ای دیشیساکت م!  شده؟یچ! چه خبر؟ -

 مرتب دیمهش.  او جلو نرفتي دل داري براچکسیه.  نشستنی زمي روي و زارهی با گرزی انگروح
 : گردنش متورم شده بود، داد زديبهادر خان که رگها. گفتی مراهی بد و بی و به هستدادیفحش م

 خونه نی اي کدومتون پا توچی مگه من نگفتم هرون؟ی بگم پرتت کنن بای یزنیدرست حرف م -
 د؟ینذار
 : داد زدزی انگروح

 خونه ارث نی منو بچه هم از ا؟ی کنفی و تکلنیی من تعي که براي اکارهیتو چ! ي کردخودیب -
 !میبریم

 : زد و گفتي پوزخندبهادر
چه ...  دخترهنی تو و ای ول،ی هلفدوني تووفتهی روزا منیهم!  اون ولد چموش که روشنهفیتکل -

  که من خبر ندارم ؟دیبری خونه منی از ایسهم
 :  دستش را به کمر زدزی انگروح

 سوم از باغ کرج و کی طور نیهم. رسهی خونه بهش منی سوم از اکیاسکندر به من گفت بود که  -
 !گهی ديزهای چیلیخ

 :  خان با تمسخر گفتبهادر
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 نی که ادیبدون.  بودومدی نی زده شد که هنوز هستی حرف موقعنیالبته ا! اشتباه به عرضتون رسوندن -
 ی بوده که حاال به هستبای از جمله خون شمال، مال فرگهی دين کار خونه و چند جاخونه و باغ و او

 !رسهیم
 :  زدغی جدیمهش

 ! ما شدهزی صاحب همه چومدیهنوز ن!  کثافتٔ◌غلط کرده دختره -
 :  گفتادی خان با فربهادر

. ی مخصوصاً به هست،ی کننی توهی به کسي خونه حق ندارنی ايتو!  شعوری بٔ◌دهنتو ببند دختره -
 !دیگورتون رو گم کن

 : را برگردندشی رودیمهش
 .میری نمنجای از امیریتا سهممون رو نگ. دی کردخودیب -

 : خان داد زدبهادر
 از اون دی نکنيکار. دی بکندیخواهی می هر غلطدیبر. رونی بدی دوتا رو بندازنی ادیایغالم، عباس ب -

 .رونیخونه هم بندازمتون ب
 شی و از پشت، دستهادیعباس دو.  تخت بلند شد و به طرف بهادر خان حمله ور شدي از روزی انگروح

 . گفتنراهی زدن و بد و بغی شروع کرد به جزیروح انگ. را گرفت
 : خان گفتبهادر

 . بکنهخوادی می چه غلطنمیعباس ولش کن بب -
 : ستادی تراس اي خانم روعمه

 اونجا چه خبره؟ -
 : و به باال نگاه کردستادی مقابل تراس ازی انگروح

 ٔ◌تو و اون دختره.  شوهر من خودشو بکشهي تو باعث شد؟ي کردمی خودتو اون باال قایچرا رفت -
 !کثافت

 : بلند گفتي خانم با صداعمه
 !ی به من،تو بگياجازه ندار. خفه شو، درست حرف بزن -

 : گفتزی انگروح
 . کنن؟ اون خونه مال من و بچه هامهرونی ما رو از اون خونه بي فرستادی چيبرا -
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 : خانم با تحکم گفتعمه
 !یستی نیچی صاحب ه،ي ندلی رو تحوی الت عوضٔ◌ که اون پسرهیتا زمان. ي نداریچیتو ه -

 : با خشم گفتزی انگروح
 .خوادیپسر من حقش رو م -
 نفر هی بدون اگه از مرگ نوی پدرش؟ اي پا گذشته جا پاره؟ی بگخوادی مهیحقش رو با کشتن بق -

 شما افهی قخوامی نمگهی درون،ی خونه گمشو برو بنیحاال از ا. خوشحال شدم، مرگ شوهر قاتل توئه
 .نمیهارو بب

 : بود، جلو آمد و گفتستادهی که ساکت ادیمهش
 ؟یکنی منی به مادر من توهیبه چه حق -

 : به او کرد و گفتزی آمری تحقی خانم نگاهعمه
بهادر .  پرورش دادمنمی آستيمن مار تو. رونی بدی خونه برنی شعورت از ایدهنت رو ببند و با مادر ب -

 ؟ی کنرونی خونه بنی ادب رو از ای چشم و رو و بی بي ادمانی ایتونیخان نم
 : گفتزی انگروح

به اسم اون دختر . نمیبیهمه رو از چشم تو م. خوامیمن سهممو م.  حرفا ندارمنی به ايمن کار -
 مراسم ي چرا توي بودیاگه تو خواهر خوب. زارمی من نمی ول،ی سهم شوهر منو باال بکشیخواست

 ؟يبرادرت شرکت نکرد
 : خانم دستش را بلند کرد و گفتعمه

 طور خانوادش هم جزو نیهم. شهی بردار من محسوب نمگهیاسکندر د. من فقط دو تا برادر دارم -
 کردمی ميکار.  کرد که خودشو کشت، چون براش برنامهها داشتمی کار خوبیلیخ .ستنیخانواده ما ن

 !که با فضاحت دارش بزنن
 : گفتزی انگروح

 .ي رو کرده بودزیحساب همه چ! پس بگو -
 من با ◌ٔ چارهی چند سال حق خواهر بنی ايشما تو.  و همه کس رو کردمزیبله حساب همه چ -

 بحث با شما دو نفر رو ٔ◌ هم حوصلهگهیهر جور که شده، د. دی پس بددیحاال با. دیدخترشو خورد
 .ندارم

 : داد زدزیروح انگ.  پشتش را به آنها کرد و به داخل رفتبعد
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 رو به ما بر زیبا دست خودت همه چ. یفتی به التماس مای زودنی مطمئن باش به همیباشه، ول -
 .یگردونیم

 : زدادی خان با خشم فربهادر
 . دست روتون بلند کنمخوامینم. رونی بدیری منجای از اعیسر -

 : را گرفتدی زد و دست مهشي پوزخندزی انگروح
 .میم،دادیدادی انجام مدی رو که باي ما کارست،ی نیاجیاحت -

 : خان با تعجب گفتبهدر
 !؟يچه کار -

 : با تمسخر گفتدیمهش
 !نمتونیبی ميبه زود! زی عزي عموادیصداش بعدا م -
 . رفتندی به طرف در خروجی عصبي هر دو با خندهاو

آن دو .  که از خانه خارج شدنددی را ددی و مهشزی را تازه پارك کرده بود که روح انگلشی اتومبفرهاد
 را بست و متوجه شد که آن نی بزند در ماشیفرهاد بدون آنکه حرف. دندی به فرهاد کردند و خندینگاه

 . شدند و رفتندنیدو سوار ماش
 :فرهاد با تعجب به طرف آنها رفت.  تخت نشسته بودندي روی همه ناراحت و عصباطی حدر
  کار داشتند؟ی چنجای ادیزن عمو و مهش!  چه خبره؟نجایسالم، ا -

 : گفتفرخنده
 .اونچه که دلشون خواست گفتن و رفتن.  راه انداختني چه داد و هوارینی ببيآخ، مادر نبود -

 :دی پرسفرهاد
 خواستن؟ی میچحاال  -

 : خان گفتبهادر
 
 
 !راثی اومده بودن دنبال ارث و م،یچیه-

 : گفتفرامرز
 د؟ی کردرونشونیپدر مگه از اون خونه ب-

 : خان سرش را به عالمت مثبت تکان دادبهادر
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 .ی کوچه درختي توکهی کوچاطی اون حي فرستادشون تولمی وکشیآره چند روز پ-
 : گفتفرانک

پس !  دل بکننالتی سخته از اون خونه و دم و دستگاه و تشکیلیخ!  گرفتنشی که آتنهیپس هم-
 . بودنی اشونی و ناراحتتی عصبانلیدل

 : گفتفرهاد
 !دندی رسی هم ناراحت به نظر نمیلی خیول-

 : خان به فکر فرو رفتبهادر
 !دمیکش و خط و نشون دنی آخرش خندی اومدن ولدادیاولش با توپ پر و داد و ب. منم تعجب کردم-

 : تراس آمدي خانم روعمه
 آب برام وانی لهیبگو ! دهی کس جواب نمچی زنم هی زنگ می مستخدما کجان؟ هر چنیفرخنده ا _
 . ترکهیسرم داره از درد م.  خوام قرصام رو بخورمی مارنیب

 :دی پرسی با نگرانفرهاد
  کجاست؟یهست-

 : گفتفرانک
 . اتاقشهيتو-
 ومد؟ی که نرونیب-

 : خان گفتبهادر
 . اون اتاق نشستهيهمه اش گوشه .  براش بکني فکرهی.  افسرده شدهي بچه بدجورنیا. نه بابا-

 :بهادر خان داد زد.  فرخنده بلند شدادی داد و فري بدهد صدای که فرهاد جوابنی از اقبل
 !می لحظه آرامش ندارهی خونه نی اي شد دوباره؟ تویچ-

 :دی دورونی وحشت زده بفرخنده
 !می شدچارهیب. میبدبخت شد. دییایب. دییایب-

در آشپزخانه هم . بودهوشیاکرم کنار راه پله افتاده، سرش شکسته و ب. دندی به داخل ساختمان دوهمه
 . کردند بازش کنندی می خدمتکارا با سر و صدا سعي هی قفل شده بود که آشپز و بقرونیاز ب

 : آمدرونی خانم از اتاقش بعمه
  افتاده؟نجای چرا ای بیب!  مني خدايوا...  سر و صداهانی شده؟ ایچ-
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 ینبضش را گرفت، زنده ول.  افتاده بودی اتاق هستي جلوی بیب.  باال رفتیکی پله ها را چهارتا فرهاد
 از ي بود و اثرختهیدر را باز کرد، اتاق به هم ر.  رفتیفرهاد بلند شد و به طرف اتاق هست. بودهوشیب

 سر ستد،ی سرپا باست توانینم.  فرو کردشی داد و دستش را در موهاهیبه در تکفرهاد .  نبودیهست
بهادر خان و عمه خانم که چشم به . عرق سرد تمام صورتش را فرا گرفت.  نشستنی زميخورد و رو

 .  مواجه شدندختهی و به هم ریاو داشتند جلو آمدند و با اتاق خال
فرامرز با . دندیفرامرز و فرانک به طرف آنها دو.  ولو شدنیم زي خان به سر خود زد عمه خانم روبهادر

 : گفتتیعصبان
 سراغ ادی پدر و مادر از فرصت استفاده کنه و بیسر همه رو گرم کردن تا اون آشغال ب! کثافت ها-

 . اومدهیحتما از در پشت. یهست
 گفت و او ی را به کامانیفرامرز زنگ زد و جر.  دانست به کدامشان برسدینم.  شده بودجی گفرانک

 ربع کی تماس گرفت و او هم رضای در راه با علیکام.  زود خود را رساندندیلیهمراه پدر و مادرش خ
 طرفش کی رزفرام.  پله ها نشسته بودنییعمه خانم را به اتاقش برده بودند و فرهاد پا. دیبعد رس

 .د شد و به طرف او رفت سروان بلندنی با دیکام. گرشی هم در طرف دینشسته بود و کام
 چه وضع مراقبته؟ باالخره اون رذل نی ا؟ي مگه قرار نبود مامور بذار؟ی کنی مکاری چي داررضایعل-
 ! خدا عالمهادی مچارهی سر اون دختر بییحاال چه بال.  کار خودشو کردزی همه چیب

 
 : درهم و گرفته گفتي اافهی با قسروان

  کجا باشه؟ی کنیفکر م-
 : شانه اش را باال انداختیکام
 ! جا نبودمنی دونستم که االن ایاگه م-

 : گفتیکام.  به فرهاد کردی نگاهسروان
 .سکته نکنه خوبه. ارهی کنم تا صبح دووم بیفکر نم-

 که ی موقع بهادر خان در حالنیهم. ندی را ببی تکان داد و از پله ها باال رفت تا اتاق هستي سرسروان
 : آمدرونی بدی کشی منی زمي شاگرد باغبان را گرفته بود و او را رويا از پسرهیکیگردن 

  استنطاق کنه؟نوی اادی سروان بنیکجاست ا.  پست فطرت درو براش باز کردهنیا-
 : پسرك را گرفتي قهی بلند شد و فرهاد

 فقط بگو کجا بردش؟. می باهات نداري رو کجا برده؟ کاریفقط بگو هست-
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 :دی کشرونی فرهاد ب پسرك را از دستیکام
 ! دونمی بهتر منویفرهاد بذار من زبون ا-

. اطیپسر که اسمش حسن بود، پرت شد کف ح.  سر و صورت او زدي تودهی دو سه تا مشت و کشبعد
 : اش را گرفت و بلندش کردقهی یکام
  جا سرت رو ببرم؟نی همای ی زنیحرف م-

 : از ساختمان خارج شدسروان
 ؟ی کنیکامران چه کار م-

.  شدي به صورت حسن زد که خون از دهانش جارگری دو سه مشت دیکام.  او را گرفتي جلوفرهاد
 :حسن داد زد

 به دیآقا سع. گولم زد تو رو خدا نزن.  دونستمیمن نم. تو رو خدا نزن. گمیبه خدا م. گمینزن نزن م-
 شی چون دو رو روز پدمیسمن تر. می کنی مستی خواهرتو سر به نی نکنيمن گفت اگه با ما همکار

 .تو رو خدا نزن.  بود، منم مجبور شدم آقا کامراندهیدو ساعت خواهرمو دزد
 : زدادی فریکام
  رو کجا برده؟یهست. نمیحرف بزن بب-

 : کرد گفتی مهی که گرحسن
 در 5 تلفن کرد و گفت که سر ساعت روزید.  دونمی من نمغمبری به پریبه خدا به پ.  دونمیمن نم--
 رو زی چهی کهی با اون مرتدمی برگشتم دیوقت. منم باز کردم و رفتم دنبال کارم.  رو باز کنمیپشت

 شیآت  کشم هم خودتوی هم خواهرتو می گفت خفه شو، حرف بزن؟يدی دزدیگفتم چ. کولش انداخته
 نی عقب و سوار ماشی صندليذاشتن رو رو گی گوندمی درو باز کردم درونی رفتن بیوقت.  زنمیم

 خوان خانم ی دونستم می نمی کارو به خاطر خواهرم کردم ولنی ادیتو رو خدا منو ببخش. شدن و رفتن
 ... رو بدزدنیهست

 : دوباره داد زدیکام.  را سر دادهی بلند گري با صداو
  بود؟یبگو با ک. دهنتو ببند-

 : گفتهی گرانی در محسن
 . بود و موهاشم زردیچشمش آب!  زاغالوی پسر عوضهی-
  بود؟ی چنشیماش-
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 .دی پژو سفهی-
 : بالفاصله گفتفرامرز

 . گهی رو میرضا زاغ-
 :دی به طرف او چرخیکام
 ه؟ی کگهی دیرضا زاغ-

 ...دهی ها همش دنبال سعي خالف کاري شمال هم باهاش بود؟ همون که براادتهی.  پسر شرٌههمون
 :دی حرفش دوانی به محسن

 . کردی رضا صداش مد،یآره اتفاقا سع_
 : گفتی دوباره رو به کامفرامرز

پارسال سهراب رو برده بود که چقدرم از دستش .  رن شکاری مثال مدی با سعشهیهمون که هم-
  کرد؟ی مفی تعرای چادی مادتی.  شده بودیعصبان

 : انداختلشی ضبط شده در موباي به شماره های نگاهیکام
 ؟ي سهرابو ندارم، تو داريمن شماره -

 : گفتفرامرز
 .ارمیآره االن م-
 :دیفرهاد نال. دی به داخل ساختمان دوو
 ه؟ی چانی جریکام-
 .می رسی میی جاهاهی به میآروم باش، دار-

 با یکام. خواهرش تلفن را جواب داد و گفت سهراب در حمام است.  سهراب را گرفتي شماره یکام
 :التماس گفت

 ! هیاتی امر حهیخواهر خوبم تو رو خدا برو صداش کن -
 : کفتیکام.  بعد سهراب جواب دادقهی دقچند

 رفته دی سوال دارم؛ پارسال با سعهی.  امجددی سعد،ی سعيپسر عمو. سهراب جان من کامران هستم-
   نه؟ای هم همراهش بود ی رضا زاغد؟ی شکار کجا رفتدیبود
  باال آوردن؟گهی گند دهی افتاده؟ باز ی شده، اتفاقیچ. آشغال بودی رضا زاغيالیآره، اونجا اصال و-

 : با عجله گفتیکام
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 ؟ي به من بديتو آدرس اونجا رو دار. گمیبعدا برات م-
 : گفتدی با تردسهراب

 . دماوندهيطرفا...  دونم کجاستی می ولستمیکه بلد ن... ي جورنیهم-
 : ملتمسانه گفتیکام
 اون خراب شده می اونجا با هم برامی آدرس خونه تو بده من االن مي دوست داریتو رو جون هر ک-

 .می کندایرو پ
 : باز هم اصرار کردسهراب

  افتاده؟ی شده؟ چه اتفاقیآخه چ-
 : پر از بغض گفتیی با صدایکام
 .دهی ما رو دزدي شرف دختر عمه یاون رذل ب-
 . کنادداشتی رو نجایآدرس اباشه !  بدبختيدختره . آخ آخ خدا به دادش برسه-

 : آدرس را گرفت و رو به فرهاد گفتیکام
 . سراغ سهرابمیبزن بر-

 : داد زدفرامرز
 .امی منم بدیصبر کن-

 : گفتیکام
 . جا بموننیهم. يای بستی دست وبال گردنت درست ننینه، تو با ا-

 : رفت و گفتی به طرف کامسروان
 . آدرسو به منم بده؟يری ميکامران صبر کن کجا دار-

 : رفت گفتی منی همان طور که به طرف ماشیکام
 ؟ی خدا شد سر موقع خودتو برسوني دفعه محض رضاهی. تو برو غز بچرون-
 . نکن کامران، آدرسو به منم بدهیشوخ -
 

 :دی حرفش دوانی به محسن
 . کردی رضا صداش مد،یآره اتفاقا سع_

 : گفتی دوباره رو به کامفرامرز
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پارسال سهراب رو برده بود که چقدرم از دستش .  رن شکاری مثال مدی با سعشهیهمون که هم-
  کرد؟ی مفی تعرای چادی مادتی.  شده بودیعصبان

 : انداختلشی ضبط شده در موباي به شماره های نگاهیکام
 ؟ي سهرابو ندارم، تو داريمن شماره -

 : گفتفرامرز
 .ارمیآره االن م-
 :دیفرهاد نال. دی به داخل ساختمان دوو
 ه؟ی چانی جریکام-
 .می رسی میی جاهاهی به میآروم باش، دار-

 با یکام. خواهرش تلفن را جواب داد و گفت سهراب در حمام است.  سهراب را گرفتي شماره یکام
 :التماس گفت

 ! هیاتی امر حهیخواهر خوبم تو رو خدا برو صداش کن -
 : کفتیکام. اب جواب داد بعد سهرقهی دقچند

 رفته دی سوال دارم؛ پارسال با سعهی.  امجددی سعد،ی سعيپسر عمو. سهراب جان من کامران هستم-
   نه؟ای هم همراهش بود ی رضا زاغد؟ی شکار کجا رفتدیبود
  باال آوردن؟گهی گند دهی افتاده؟ باز ی شده، اتفاقیچ. آشغال بودی رضا زاغيالیآره، اونجا اصال و-

 : با عجله گفتیکام
 ؟ي به من بديتو آدرس اونجا رو دار. گمیبعدا برات م-

 : گفتدی با تردسهراب
 . دماوندهيطرفا...  دونم کجاستی می ولستمیکه بلد ن... ي جورنیهم-

 : ملتمسانه گفتیکام
  اون خراب شدهمی اونجا با هم برامی آدرس خونه تو بده من االن مي دوست داریتو رو جون هر ک-

 .می کندایرو پ
 : باز هم اصرار کردسهراب

  افتاده؟ی شده؟ چه اتفاقیآخه چ-
 : پر از بغض گفتیی با صدایکام
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 .دهی ما رو دزدي شرف دختر عمه یاون رذل ب-
 . کنادداشتی رو نجایباشه آدرس ا!  بدبختيدختره . آخ آخ خدا به دادش برسه-

 : آدرس را گرفت و رو به فرهاد گفتیکام
 . سراغ سهرابمیبزن بر-

 : داد زدفرامرز
 .امی منم بدیصبر کن-

 : گفتیکام
 . جا بموننیهم. يای بستی دست وبال گردنت درست ننینه، تو با ا-

 : رفت و گفتی به طرف کامسروان
 . آدرسو به منم بده؟يری ميکامران صبر کن کجا دار-

 : رفت گفتی منی همان طور که به طرف ماشیکام
 ؟ی خدا شد سر موقع خودتو برسوني دفعه محض رضاهی. تو برو غز بچرون-
 . نکن کامران، آدرسو به منم بدهیشوخ -
 
 !راثی اومده بودن دنبال ارث و م،یچیه-

 : گفتفرامرز
 د؟ی کردرونشونیپدر مگه از اون خونه ب-

 : خان سرش را به عالمت مثبت تکان دادبهادر
 .ی کوچه درختي توکهی کوچاطی اون حي فرستادشون تولمی وکشیآره چند روز پ-

 : گفتفرانک
پس !  دل بکننالتی سخته از اون خونه و دم و دستگاه و تشکیلیخ!  گرفتنشی که آتنهیپس هم-
 . بودنی اشونی و ناراحتتی عصبانلیدل

 : گفتفرهاد
 !دندی رسی هم ناراحت به نظر نمیلی خیول-

 : خان به فکر فرو رفتبهادر
 !دمی و خط و نشون کشدنی آخرش خندی اومدن ولدادیاولش با توپ پر و داد و ب. منم تعجب کردم-

 : تراس آمدي خانم روعمه
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 آب برام وانی لهیبگو ! دهی کس جواب نمچی زنم هی زنگ می مستخدما کجان؟ هر چنیفرخنده ا _
 . ترکهیسرم داره از درد م.  خوام قرصام رو بخورمی مارنیب

 :دی پرسی نگران بافرهاد
  کجاست؟یهست-

 : گفتفرانک
 . اتاقشهيتو-
 ومد؟ی که نرونیب-

 : خان گفتبهادر
 . اون اتاق نشستهيهمه اش گوشه .  براش بکني فکرهی.  افسرده شدهي بچه بدجورنیا. نه بابا-

 :بهادر خان داد زد.  فرخنده بلند شدادی داد و فري بدهد صدای که فرهاد جوابنی از اقبل
 !می لحظه آرامش ندارهی خونه نی اي شد دوباره؟ تویچ-

 :دی دورونی وحشت زده بفرخنده
 !می شدچارهیب. میبدبخت شد. دییایب. دییایب-

در آشپزخانه هم . بودهوشیاکرم کنار راه پله افتاده، سرش شکسته و ب. دندی به داخل ساختمان دوهمه
 . کردند بازش کنندی میا سر و صدا سع خدمتکارا بي هی قفل شده بود که آشپز و بقرونیاز ب

 : آمدرونی خانم از اتاقش بعمه
  افتاده؟نجای چرا ای بیب!  مني خدايوا...  سر و صداهانی شده؟ ایچ-

 ینبضش را گرفت، زنده ول.  افتاده بودی اتاق هستي جلوی بیب.  باال رفتیکی پله ها را چهارتا فرهاد
 از ي بود و اثرختهیدر را باز کرد، اتاق به هم ر.  رفتیفرهاد بلند شد و به طرف اتاق هست. بودهوشیب

 سر ستد،ی سرپا باست توانینم.  فرو کردشی داد و دستش را در موهاهیفرهاد به در تک.  نبودیهست
چشم به بهادر خان و عمه خانم که . عرق سرد تمام صورتش را فرا گرفت.  نشستنی زميخورد و رو

 .  مواجه شدندختهی و به هم ریاو داشتند جلو آمدند و با اتاق خال
فرامرز با . دندیفرامرز و فرانک به طرف آنها دو.  ولو شدنی زمي خان به سر خود زد عمه خانم روبهادر

 : گفتتیعصبان
 سراغ ادی پدر و مادر از فرصت استفاده کنه و بیسر همه رو گرم کردن تا اون آشغال ب! کثافت ها-

 . اومدهیحتما از در پشت. یهست
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 گفت و او ی را به کامانیفرامرز زنگ زد و جر.  دانست به کدامشان برسدینم.  شده بودجی گفرانک
 ربع کی تماس گرفت و او هم رضای در راه با علیکام.  زود خود را رساندندیلیهمراه پدر و مادرش خ

 طرفش کی رزفرام.  پله ها نشسته بودنییعمه خانم را به اتاقش برده بودند و فرهاد پا. دیبعد رس
 . سروان بلند شد و به طرف او رفتدنی با دیکام. گرشی هم در طرف دینشسته بود و کام

 چه وضع مراقبته؟ باالخره اون رذل نی ا؟ي مگه قرار نبود مامور بذار؟ی کنی مکاری چي داررضایعل-
 ! خدا عالمهادی مچارهی سر اون دختر بییحاال چه بال.  کار خودشو کردزیچ همه یب

 : درهم و گرفته گفتي اافهی با قسروان
  کجا باشه؟ی کنیفکر م-

 : شانه اش را باال انداختیکام
 ! جا نبودمنی دونستم که االن ایاگه م-

 : گفتیکام.  به فرهاد کردی نگاهسروان
 .سکته نکنه خوبه. ارهی کنم تا صبح دووم بیفکر نم-

 که ی موقع بهادر خان در حالنیهم. ندی را ببی تکان داد و از پله ها باال رفت تا اتاق هستي سرسروان
 : آمدرونی بدی کشی منی زمي شاگرد باغبان را گرفته بود و او را روي از پسرهایکیگردن 

 ستنطاق کنه؟ انوی اادی سروان بنیکجاست ا.  پست فطرت درو براش باز کردهنیا-
 : پسرك را گرفتي قهی بلند شد و فرهاد

 فقط بگو کجا بردش؟. می باهات نداري رو کجا برده؟ کاریفقط بگو هست-
 :دی کشرونی پسرك را از دست فرهاد بیکام
 ! دونمی بهتر منویفرهاد بذار من زبون ا-

. اطیپرت شد کف حپسر که اسمش حسن بود، .  سر و صورت او زدي تودهی دو سه تا مشت و کشبعد
 : اش را گرفت و بلندش کردقهی یکام
  جا سرت رو ببرم؟نی همای ی زنیحرف م-

 : از ساختمان خارج شدسروان
 ؟ی کنیکامران چه کار م-

.  شدي به صورت حسن زد که خون از دهانش جارگری دو سه مشت دیکام.  او را گرفتي جلوفرهاد
 :حسن داد زد
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 به دیآقا سع. گولم زد تو رو خدا نزن.  دونستمیمن نم. تو رو خدا نزن. گمیبه خدا م. گمینزن نزن م-
 شی چون دو رو روز پدمیمن ترس. می کنی مستی خواهرتو سر به نی نکنيمن گفت اگه با ما همکار

 .تو رو خدا نزن.  بود، منم مجبور شدم آقا کامراندهیدو ساعت خواهرمو دزد
 : زدادی فریکام
  رو کجا برده؟یهست. نمیحرف بزن بب-

 : کرد گفتی مهی که گرحسن
 در 5 تلفن کرد و گفت که سر ساعت روزید.  دونمی من نمغمبری به پریبه خدا به پ.  دونمیمن نم--
 رو زی چهی کهی با اون مرتدمی برگشتم دیوقت. منم باز کردم و رفتم دنبال کارم.  رو باز کنمیپشت

 شیآت  کشم هم خودتوی هم خواهرتو می گفت خفه شو، حرف بزن؟يدی دزدیگفتم چ. کولش انداخته
 نی عقب و سوار ماشی صندلي رو گذاشتن روی گوندمی درو باز کردم درونی رفتن بیوقت.  زنمیم

 خوان خانم ی دونستم می نمی کارو به خاطر خواهرم کردم ولنی ادیتو رو خدا منو ببخش. شدن و رفتن
 ... رو بدزدنیهست

 : دوباره داد زدیکام.  را سر دادهیلند گر بي با صداو
  بود؟یبگو با ک. دهنتو ببند-

 : گفتهی گرانی در محسن
 . بود و موهاشم زردیچشمش آب!  زاغالوی پسر عوضهی-
  بود؟ی چنشیماش-
 .دی پژو سفهی-

 : بالفاصله گفتفرامرز
 . گهی رو میرضا زاغ-

 :دی به طرف او چرخیکام
 ه؟ی کگهی دیرضا زاغ-

 ...دهی ها همش دنبال سعي خالف کاري شمال هم باهاش بود؟ همون که براادتهی.  پسر شرٌههمون
 :دی حرفش دوانی به محسن

 . کردی رضا صداش مد،یآره اتفاقا سع_
 : گفتی دوباره رو به کامفرامرز
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پارسال سهراب رو برده بود که چقدرم از دستش .  رن شکاری مثال مدی با سعشهیهمون که هم-
  کرد؟ی مفی تعرای چادی مادتی.  شده بودیعصبان

 : انداختلشی ضبط شده در موباي به شماره های نگاهیکام
 ؟ي سهرابو ندارم، تو داريمن شماره -

 : گفتفرامرز
 .ارمیآره االن م-
 :دیفرهاد نال. دی به داخل ساختمان دوو
 ه؟ی چانی جریکام-
 .می رسی میی جاهاهی به میآروم باش، دار-

 با یکام. خواهرش تلفن را جواب داد و گفت سهراب در حمام است.  سهراب را گرفتي شماره یکام
 :التماس گفت

 ! هیاتی امر حهیخواهر خوبم تو رو خدا برو صداش کن -
 : کفتیکام.  بعد سهراب جواب دادقهی دقچند

 رفته دی سوال دارم؛ پارسال با سعهی.  امجددی سعد،ی سعيپسر عمو. سهراب جان من کامران هستم-
   نه؟ای هم همراهش بود ی رضا زاغد؟ی شکار کجا رفتدیبود
  باال آوردن؟گهی گند دهی افتاده؟ باز ی شده، اتفاقیچ. آشغال بودی رضا زاغيالیآره، اونجا اصال و-

 : با عجله گفتیکام
 ؟ي به من بديتو آدرس اونجا رو دار. گمیبعدا برات م-

 : گفتدی با تردسهراب
 . دماوندهيطرفا...  دونم کجاستی می ولستمیکه بلد ن... ي جورنیهم-

 : ملتمسانه گفتیکام
 اون خراب شده می اونجا با هم برامی آدرس خونه تو بده من االن مي دوست داریتو رو جون هر ک-

 .می کندایرو پ
 : باز هم اصرار کردسهراب

  افتاده؟ی شده؟ چه اتفاقیآخه چ-
 : پر از بغض گفتیی با صدایکام
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 .دهی ما رو دزدي شرف دختر عمه یاون رذل ب-
 . کنادداشتی رو نجایباشه آدرس ا!  بدبختيدختره . آخ آخ خدا به دادش برسه-

 : آدرس را گرفت و رو به فرهاد گفتیکام
 . سراغ سهرابمیبزن بر-

 : داد زدفرامرز
 .امی منم بدیصبر کن-

 : گفتیکام
 . جا بموننیهم. يای بستی دست وبال گردنت درست ننینه، تو با ا-

 : رفت و گفتی به طرف کامسروان
 . آدرسو به منم بده؟يری ميکامران صبر کن کجا دار-

 : رفت گفتی منی همان طور که به طرف ماشیکام
 ؟ی خدا شد سر موقع خودتو برسوني دفعه محض رضاهی. تو برو غز بچرون-
 . نکن کامران، آدرسو به منم بدهیشوخ -
 
 رمیگیمنتظر باش باهات تماس م-

 : داد زدی خان با نگرانبهادر
 دی مواظب خودتون باشدی نذارخبریتو رو خدا ما رو ب-

 در ي شدند و به سرعت به طرف منزل سهراب حرکت کردند سهراب جلولی سوار اتومبی و کامفرهاد
 منتظرشان بود

 ه؟ی چانی شده؟جریچ-
 : گفتتی با عصبانیکام
 ی از کارگرا درو به روش باز کرده رضا زاغیکی دهی دختر عمه ما رو دزدی کثافت هرزه هستدی سعنیا-

 دی پژو سفهیهم همراهش بود با 
 : و گفتدی را در هم کششی ابروهاسهراب

 شهی نمدای که لنگش پهیی رضاستاز اون مادر به خطاهانیپژو ماش-
 : با عجله گفتیکام
 فتی نشده راه بریپس جون مادرت تا د-
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 : گفتشدی مدهی در چهره اش دی که اثار نگرانسهراب
 دیکنی مدایپ..  انشادمی ادرسو مي جورنی من همدینه کامران جون منو دخالت ند-

 : داد زدیکام
 می برای بمیپسر وقت ندار-
 ستمی من دنبال دردسر ندینه اصرار نکن-

 : چسباندنی سهراب را گرفت و او را به ماشقهی شد و ادهی پنی از ماشفرهاد
 و اون ادرس خراب يای با ما مای منه ی همه زندگدتشی که اون کثافت دزدی اقا سهرب اوننیبب-

  برهادتی دنی که نفس کشکنمی مي جا کارنی همای يدیشدرو م
 : داد زدسهراب

 ذارمی پا اونجا نمد؟منیخوای از جون من می چدیبابا ولم کن-
 :دی کشرونی فرهاد بي دستهاانی سهراب را از میکام
 نامزد فرهاد دهی دزددی که سعی من زده به سرش اخه اوني پسر عمونیسهراب جون دلخور نشو ا-

 کن فکر کن خواهر خودته هر ی مردونگای بي دوست داری کنن جون هرکی قرار بود عروسگهیهفته د
 کنمی برات می بگيکار

 : گفتسهراب
 دمی رو ندی ادما خطرناکتر کسنی از اگردمی خونه رو که نشون دادم بر می ولامیباشه م-

 : گفتیکام
 باشه قربونت پس زودتر سوار شو-

 : به طرف در خانه رفتسهراب
 امی به خواهرم بگم و بدیبذار-
  های فرار کني اگهی از در ديسهراب جون نر-
  اومدی مرده ام هم با شما نمخواستینه بابا اگه دلم نم-

 : روشن کرد و به دست فرهاد داديگاری سیکام
 میکنی مداشیخودتو کنترل کن پ-
 
 انها با دو ي انهی سفر پارسال و رفتار وحشانی سرعت به طرف دماوند به راه افتادند سهراب در راه جربا

 : کرد و گفتفی که همراه خود اورده بودند را تعريدختر
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 فقط دعا خوردی مرد بود به هم می کردن من تا مدتها حالم از هرچدی رو سفوونای حي رونایبخدا ا-
 باشه بهش هوشی بای که طعمشون خواب ی اونا تا وقتادی دختر عمتون حاال حاالها به هوش ندیکن

  ندارنيکار
 شی گونه هاي به فرهاد کرد که اشک روی نگاهی شد کامزهی خرونی روشن کرد و به بيگاریس

  سرسام اور جاده را پشت سر گذاشتی پدال گاز فشرد و با سرعتي را روشی بود پاریسراز
 است لی که در اتوموبفهماندی به او مخوردی که میی تند به هوش امد تکان هاکی موزي با صدایهست

 بود دی از انها سعیکی صورتش بود کنار زد دو نفر که ي را که روي را باز کرد و مالفه اشیارام چشمها
 پشت زیروحانگ  ودی مهشي با سر و صدای اورد که وقتادی را بست و به شیبودند چشمهاجلو نشسته 

 را شی صدای زد کسغی بردند هرچقدر هم جورشیپنجره رفت ان دو نفر در را باز کرده و به طرفش 
  کردندهوشی اش گذاشتند و او را بینی بي جلوی دستمالدینشن
 هنوز ی شدن بود ولکی اسمان در حال تاردی را درونی پنجره بشهی را باز کرد و از ششی چشمهاارام

  کجاستدانستی نمشدندی مدهیکوهها د
  را بستشی فورا چشمهای انداخت هستی به هستی نوار را عوض کرد به عقب برگشت و نگاهدیسع
 یختی رادی رو زیهوشی ماده بهوشهیرضا هنوز ب-

 : گفترضا
 یول...مونهی مهوشی بدی برسالی اتفاقا خوبه تا به ومیتر فرار کن زودخواستمی مکردیاز بس که تقال م-

 دمی ندی لعبتنی عمرم همچي ها توهی اکهی عجب تدیسع
 : اخم کرددیسع
  حواست باشه اون مال منهياوهو-
  بمونه؟کالهی سر من ب؟پسی چیعنی-

 :دی خنددیسع
 ....رسهیصبر کن به تو هم م-
 : خنده گفتانی در مدی سعدندی چندش اور خندی هردو با حالتو
 و رو ری مثل مرغ سرکنده همه جا رو دارن زمیدی اونا رو مافهی االن اونجا بودم و قخواستیدلم م-
 برنامه هی از همه جالبتره از اون ماجرا که جون سالم به در برد ی اون کامي افهی مخصوصا قکننیم
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درست کنم  ي صحنه اهی براشون خوامیم نزنن خوبه شی براشون دارم که اگه خودشون رو به اتییها
  نرهادشونیکه تا اخر عمر 

 شی ارام چشمهای را به دست رضا داد هستشهی که در دست داشت چند قلپ خورد و ششهی از شدیسع
 را تکان داد باز بودند با خودش فکر شی نگاه کرد قفلها بسته بود دست و پالیرا باز و به در اتوموب

 از ی برن ولتند ادی زادی به نظر نمرونی حرکت بلند شم و قفل درو باز کنم و بپرم بهی با تونمیم"کرد
 " و دور از نظر مردم باشهی جاده خاکهی دی باشه که کمکم کنه؟شای جاده کسيکجا معلوم تو

 نهی سي انها بفهمند به هوش امده ارام دستش را رودیترسی مدیکوبی اش منهی محکم به سی هستقلب
 را به او ای هنوز در گردنش بود انگار دنلی اش احساس کرد موبانهی سي را رويزیکه چاش گذاشت 

  که حرف فرهاد را گوش کرده ونیدادند از ا
 
 انها با دو ي انهی سفر پارسال و رفتار وحشانی سرعت به طرف دماوند به راه افتادند سهراب در راه جربا

 : کرد و گفتفی که همراه خود اورده بودند را تعريدختر
 فقط دعا خوردی مرد بود به هم می کردن من تا مدتها حالم از هرچدی رو سفوونای حي رونایبخدا ا-
 باشه بهش هوشی بای که طعمشون خواب ی اونا تا وقتادی دختر عمتون حاال حاالها به هوش ندیکن

  ندارنيکار
 شی گونه هاي که اشک رو به فرهاد کردی نگاهی شد کامزهی خرونی روشن کرد و به بيگاریس

  سرسام اور جاده را پشت سر گذاشتی پدال گاز فشرد و با سرعتي را روشی بود پاریسراز
 است لی که در اتوموبفهماندی به او مخوردی که میی تند به هوش امد تکان هاکی موزي با صدایهست

 بود دی از انها سعیکی صورتش بود کنار زد دو نفر که ي را که روي را باز کرد و مالفه اشیارام چشمها
 پشت زیروحانگ  ودی مهشي با سر و صدای اورد که وقتادی را بست و به شیجلو نشسته بودند چشمها

 را شی صدای زد کسغی بردند هرچقدر هم جورشیپنجره رفت ان دو نفر در را باز کرده و به طرفش 
  کردندهوشید و او را ب اش گذاشتنینی بي جلوی دستمالدینشن
 هنوز ی شدن بود ولکی اسمان در حال تاردی را درونی پنجره بشهی را باز کرد و از ششی چشمهاارام

  کجاستدانستی نمشدندی مدهیکوهها د
  را بستشی فورا چشمهای انداخت هستی به هستی نوار را عوض کرد به عقب برگشت و نگاهدیسع
 یختی رادی رو زیهوشی ماده بهوشهیرضا هنوز ب-

 : گفترضا
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 یول...مونهی مهوشی بدی برسالی اتفاقا خوبه تا به ومی زودتر فرار کنخواستمی مکردیاز بس که تقال م-
 دمی ندی لعبتنی عمرم همچي ها توهی اکهی عجب تدیسع
 : اخم کرددیسع
  حواست باشه اون مال منهياوهو-
  بمونه؟کالهی سر من ب؟پسی چیعنی-

 :دی خنددیسع
 ....رسهیصبر کن به تو هم م-
 : خنده گفتانی در مدی سعدندی چندش اور خندی هردو با حالتو
 و رو ری مثل مرغ سرکنده همه جا رو دارن زمیدی اونا رو مافهی االن اونجا بودم و قخواستیدلم م-
 برنامه هی از همه جالبتره از اون ماجرا که جون سالم به در برد ی اون کامي افهی مخصوصا قکننیم

درست کنم  ي صحنه اهی براشون خوامی نزنن خوبه مشی براشون دارم که اگه خودشون رو به اتییها
  نرهادشونیکه تا اخر عمر 

 شی ارام چشمهای را به دست رضا داد هستشهی که در دست داشت چند قلپ خورد و ششهی از شدیسع
 را تکان داد باز بودند با خودش فکر شی پا نگاه کرد قفلها بسته بود دست ولیرا باز و به در اتوموب

 از ی برن ولتند ادی زادی به نظر نمرونی حرکت بلند شم و قفل درو باز کنم و بپرم بهی با تونمیم"کرد
 " و دور از نظر مردم باشهی جاده خاکهی دی باشه که کمکم کنه؟شای جاده کسيکجا معلوم تو

 نهی سي انها بفهمند به هوش امده ارام دستش را رودیترسی مدیکوبی اش منهی محکم به سی هستقلب
 را به او ای هنوز در گردنش بود انگار دنلی اش احساس کرد موبانهی سي را رويزیاش گذاشت که چ

 یلی خکردی مزانی را به گردنش اولی موباشهی که حرف فرهاد را گوش کرده و همنیدادند از ا
 تا بموقع بتواند کردی صبر مدیداخت اما انتن نداشت با انشگری به صفحه نمایخوشحال شد ارام نگاه

  ان دو پست فطرت گوش دادي را بسته بود به صداشیاستفاده کند همانطور که چشمها
 

 : به فرهاد انداختی نگاه کوتاهیکام
  مونده؟گهی ها سهراب چقدر دیکنیانقدر خودتو عذاب نده سکته م-

 : انداختی به جاده و ساعتش نگاهسهراب
 می برسگهی ساعت تا سه ربع دمیفکر کنم ن-

 : شماره سروان را گرفتیکام
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 ادرسو می اون خراب شده اکی دفعه هم شده زود خودتو برسون ما نزدهی سر اون جدت رضایعل-
 سیبنو
 

 زده بود بغل کرد و به یهوشی را که خودش را به بی شد و هستادهی پدی را نگه داشت سعنی ماشرضا
  جواب ندادی هستی کرد ولشی دو بار صدایکی تخت گذاشت ي برد و روالیداخل د

 : گفتدیسع
 ادی که حاال حاالها به هوش نمیختی ریهوشی بي اونقدر دارووونهید-

 : گفتی با نگرانرضا
 ي پرونده نی با اگرفتنمونی چطور جلومون سبز شد اگه مرزنهی که پيدی سر برسه دیکی دمیترسیم-
 می روز لو برهی ترسمی ممی بکننجای اي هم براي فکرهی دی که من دارم اعدام رو شاخشه بایاهیس
 هیدفعه بعد  ي براهترهیاد؟ی سرمون میی و خبر بده چه بالرونی زنده بره بنجهی نفر از اهی اگه یدونیم

 می کندای پي اگهی ديجا
 : گفتیالیخی با بدیسع
 نکردن اگه تو دای چند وقته هرجا رو گشتن منو پنی که ايدی دهی خبر نداره پناهگاه خوبنجای از ایکس-

 ادی بهوش مواشی واشی می بساط و راه بندازمی فعال برفتهی نمی اتفاقچی هيدهنتو ببند
 دهی که از پشت ان شنکی موزي را باز کرد و رفت پشت در که قفل بود و صداشی چشمهایهست

 لشی موباادی انها رد شود نی از بتوانستی داشت و نمیکی باري به طرف پنجره رفت که نرده هاشدیم
  لباسش ان را دراورد و شماره فرهاد را گرفتریافتاد از ز

 
 شب را یاهی با سرعت سی داده بود کامهی اش گذاشته و به در تکیشانی پي دستش را روفرهاد

 فرهاد را لی زنگ موبادنیشیاندی می هر سه سکوت کرده بودند و فقط به هسترفتی و جلو مشکافتیم
 : انداخت و داد زدی به گوشیاز جا پراند نگاه

  حالت خوبه؟زمیعز....یهست..... خدايوا-
 : با ناله گفتیهست

 فرهاد به دادم برس-
 : زده گفتجانی هفرهاد

 ؟ییاروم باش فقط بگو کجا-
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 اسمش رضاست گهی نفر دهی با هی منو دزددی اتاق در بسته درو قفل کردن سعهی ي تودونمینم-
 امیمنتظرن تا بهوش ب

 گفتن انجام يهرکار....فقط بهونه دستشون نده.... اونجا نترسمیای ممی ما دارزمی عزدونمنیم-
 نی خطرناکياونا ادما....بده
 ای فرهاد تو رو خدا زودتر بترسمیم-

 : را گرفتی گوشیکام
 ي کاريومدی هوش نننی که ببی تا وقتیهوشی نکن گوش بده اوال خودتو بزن به بهی جون گریهست-

 باهات ندارن
 : ادامه دادی کامدی پرسيزی از عقب چسهراب

 که پره داره و با باد حرکت نای اشه؟ازی مدهی دي بادابی اسهی نی؟ببینیبی رو ماطی حی هستنمیبب-
 ....کنهیم

 :ستادی پشت پنجره ایهست
 وارهیاره اونطرف د-

 : خوشحال شد و گفتیکام
 میای ممینترس ما دار-

  را به فرهاد دادی گوشبعد
  فقط اروم باشزمیعز-

 : با بغض گفتیهست
  کارم کنن؟ی چخوانی منای فرهاد اای تو رو خدا زودتر بترسمی میلیفرهاد خ-

 : بغضش را فرو دادفرهاد
  ما رو بترسوننخوانی با تو ندارن فقط مي کارزمی عزیچیه-

  را برداشتی به سراغ تلفن رفت و گوشی زاغرضا
  تو روشنه؟لیموبا-
 

 : شانه اش را باال انداختدیسع
 نه چطور مگه؟-
  خط تلفنهي روشن رولی موباگنالیس-



 

@donyayroman 433 

 : را به هم فشردشی به رضا کرد و لبهای نگاهدیسع
 می دختر بچه رودست خوردهیاز -
 دی هراسان پری به سمت اتاق رفت و در را با شدت باز کرد هستتی با عصبانو
 سنی کتابا هم رغبت نکنن بنوي بهت بدم که توی درسهی پدر و مادر ی بیدختره عوض-
 : فرهاد داد زددی قاپی را از دست هستی گوشو
  مو از سرش کم بشههی به حالت اگه ي وادیسع-

 : سر خودش زدي تویکام
  رفتمیبدبخت شد-

 : چندش اور گفتي با خنده ادیسع
  شازده؟یکنی می چه غلطمثال

 قسم زنمی بنامت مي بوای فردا سند خونه و باغ و هرچنی همدمی بهت مي بخوای هرچنی ببدیسع-
  نداشته باشي کاری تا مجازاتت کم بشه فقط به هسترمیگی ملی خودم برات وکخورمیم

 : مشمئز کننده زدي قهقهه ادیسع
 دردسر و نی ااره؟بی کاله سرم مي اقا پسر منم مغز خر خوردم فکر کردي دست و دلباز شدیلیخ-

 ي تا روونه ی کنم به جنابعالمشی تقدی خودم حاال دو دستشی پارمی پرنسس رو بنینقشه تونستم ا
 ینیبی سر کار خانم رو هم منی ايدی اگه پشت گوشت رو دگهی؟دیزندونم کن

 : التماس کردفرهاد
  باهاش نداشته باشي تو رو خدا کاري که دوست داری جون هر کسکنمی خواهش مدیسع-

 : گفتدیسع
 رو هم دوست ی کسچی ندارم هی کس دل خوشچی بدون من از هنوی حضرت اقا ايبه التماس افتاد-

 رمی خوشگل خانم جشن بگنی امشب با اخوامی واجب دارم مي کارای هم مزاحم من نشو کلگهیندارم د
 : داد زدفرهاد

 ....دیسع....دیسع-
 دی به گوش فرهاد رسی هستغی جيصدا

 جناب يدی عشقت رو شني بود که صداي بارنی گول زدن من اخري کوچولو بود برای گوشمالهی نیا-
  روزنامه ها بخونيدکتر اخبارش رو بعدها تو
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 ی صورتش گذاشت بعد به طرف کامي زد و خرد کرد فرهاد دستش را روواری تلفنو محکم به دبعد
 :برگشت

 اوردهی نی سر هستیی بالهیش تا تو رو خدا بجنب زودبا-
 

 اش مانده بود دهی صورت رنگ پري رودی انگشت سعي گونه اش را با دست گرفته بود جایهست
 ستینگری می هستي اش به سرتا پادهی دري با چشمهاصانهی بود و حرستادهی در اي جلوی زاغيرضا
 دی را گرفت و او را به طرف خود کشی هستي جلو رفت و بازودیسع
 !فی موش کثي سر من کاله بذاريخوای ؟مياری رو در ملمهای في من اداياال براح-

 : را ازاد کندشی کرد دستهای سعیهست
 ولم کن کثافت....ولم کن -
 : گفتدی زدن و کمک خواست سعغی شروع کرد به جو
 خوامی مشنوهی صداتو نمی کسابونی بي بزن و کمک بخواه جز مار و موراغی جخوادی دلت میهرچ-

 !ی بشمونی کنم که از زنده بودنت پشيکار
 با ترس و وحشت ی مبل انداخت هستي و رودی اتاق کشرونی را گرفت و با زور او را به بی هستيبازو

 :دی خنددی به اطراف سالن انداخت سعی و نگاهدیبه گوشه مبل خز
 يای پس بهتره با ما راه بکننی پاره ات مکهی گرگا ترونی بي دنبال راه فرار نباش اگه پاتو بذارخودیب-

 می بهتر از گرگا باهات رفتار کندمیدیما هم قول م
 خودش را جمع تر کرد و به گوشه مبل ی مبل نشست هستي رودی سعدنی هم شروع کرد به خندرضا
 به ی با لگد محکمی را لمس کند هستی که خواست صورت هستنی همی رضا هم جلو امد ولدیچسب

 مبل افتاد ي جلوزی مي حرکت را نداشت تعادلش را از دست داد و رونی رضا که توقع اشکمش زد
 از حدقه در ي بلند شد و با چشمهاتی و خرد شدند رضا با عصبانختندی رنی به زمزی ميرو ي هایبطر

 :امده دوباره جلو امد
 دی دارفی تشری وحشیلی خنکهینه مثل ا-

 : داد زددی به طرف او حمله ور شد سعبعد
  نبودنیرضا ولش کن قرارمون ا-

 : دوخته بود گفتی همانطور که چشم به هسترضا
 ... بعدنمیبذار اول من بال و پرش رو بچ-
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 : داد زددیسع
 ! اسب چموشو رام کنمي اتونمیمن خودم م....برو گمشو....ي کردخودیب-

دستش خالص کند دو سه بار به  تا خود را از کردی تقال می را به زور گرفته بود و هستی هسترضا
 کفرش در امده بود دو ی کرد رضا که حسابی صورت او را زخمشیصورت رضا چنگ زد و با ناخن ها

  کمربندش را باز کرد و دودی بند امد سعی نفس هستي زد لحظه ای هستنهیسه تا مشت محکم به س
  بار محکم به پشت رضا زدسه
 دمیپاشو تا خسابتو نرس.خرباش نکن... لقمه خودمهنیا...گفتم پاشو برو-
 دیفهمی نميزی چگری خارج شود دي باعث شده بود از حالت عادادی زی رضا دست بردار نبود مستیول

 مهیبعد به بدن ن... را پاره کردی حرکت بلوز هستیکی برداشت و با زی مي ضامن دارش را از رويچاقو
 ... مبل فرو کردي چندش اور پاقو را توي شد و با خنده ارهی خیبرهنه هست

 : و داد زددی با سگک کمربند به پشت رضا کوبدیسع
 ستم؟یکثافت مگه با تو ن...احمق -

 : برگشت وبا الفاظ زشت او را خطاب کرددی به طرف سعی عصبانرضا
 ...ی تو چ؟بهيچکار دار-

 از فرصت استفاده ی هستددنیکشی هم خط و نشان مي و برادادندی مکی رکي به هم فحش هاهردو
 و به محض انکه رضا به طرفش برگشت چاقو را تا دسته در دی کشرونی مبل بانیکرد و چاقو را از م

 ... او فرو کردنهیس
 خودش نگاه کرد دسته چاقو را با نهی فرو رفته در سي و به چاقوی رضا بند امد با وحشت به هستنفس

 دی پاشیو صورت هست خون به سرو دی کشرونیدو سدت گرفت و ب
 ؟یزنیمنو با چاقو م....یوحش...هرزه....اخ مردم...م سوخت...*****ناکارم کرد...اخ-

 که جا خورده بود به طرف دی به هوا برخاست سعی زد ناله هستی هستي را باال برد و محکم به پاچاقو
 اوردی فرود بی هستنهی که چاقو را دوباره باال برده تا در سدیرضا پر

 وانه؟ی دیکنی کار میچ-
  کثافتو بکشم منو ناکار کردنیولم کن بذار ا-
 یبنداز چاقو رو کثافت عوض-
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 ي اش را رفت خون از البه النهی زخم سي افتاد و با دو دست رونی مبل به زمي از رورضا
 تیخیری مرونی بشیانگشتها

  نفس بکشمتونمی به دادم برس نمدیاخ سع-
 .... شدهی چنمیدستتو بردار بب-

 در بود در را بار کرد و خودش ي رولدی از فرصت استفاده کرد و لنگان لنگان به طرف در رفت کیهست
  بلند شددی باز شدن در سعياز صدا. انداخترونیرا ب
 ....ی؟هستيری ميکجا دار...نمی ببستایوا...یهست-

 : داد زدرضا
 به داد من برس.... منو تنها نذاردیسع-

 ي را که روی هستي پاي صدادی دورونی اسلحه اش را برداشت و بزی مي نکر از روی به او توجهدیسع
 ی برق را زد و تمام محوطه روشن شد هستدی کلدیشنی مشدی و دور و دورتر مدیدوی ها مزهیسنگ ر

 : اسلحه را به طرف او نشانه گرفتدیهراسان برگشت سع
 ذارمی داغتو به دل فرهاد مياگه از جات تکون بخور-
 تمام شدی مدهی دیکی فقط تاري نگاه کرد بعد از چراغ روشن سر در ورودالی برگشت و به در ویسته

 کرد کی شلیی هواری تکی ي سعدودی دي مانده بود جمع کرد و به طرف در ورودشی را که برایقدرت
 یست به ان اتاق بر نگردد در قفل بود هی ولردی توجه به ارهش ادامه داد حاضر بود بمی بیهست

 هی گرری زد زي و ناچارصالیشتابزده شروع به تکان دادن و مشت زدن به در کرد و از شدت است
 . دادهی برگشت و به در تکدی را از پشت سرش شندی خنده سعيصدا
 : لب داشت اسلحه به دست ارام ارام به طرفش امدي رویفی کثشخندی که نی درحالدیسع
 نمی ببافتی ب؟راهی طرف بشایخویبا من م ی گربه وحشيگفتم که راه فرار ندار-

  مشت زددی سعنهی به سرو وسگرشی با دست دی هستدی را گرفت و کشی هستي بازبعد
 ...ولم کن... شرفی بیولم کن عوض....ولم کن اشغال کثافت-

 کشان کشان دی و سعزدی مغی جی هستدی کوبی دست هستي با دسته اسلحه دو سه بار محکم رودیسع
 زدن بر ادی دست از تقال و فری ولشدی مدهی ها کشزهی سنگري روی هستبردیاو را به طرف ساختمان م

 داشتینم
 ! خدايا.... کمکم کنایخدا....خدا جون... خدا به دادم برسيا...فرهاد....کمکم کن....فرهاد....فرهاد-
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 ! شهی نمداشی پنطرفایم ا خدا هیحت...شنفهی صداتو نمچکسی خودتو خسته نکن هخودیب-
 

 سهراب با کردی جلب توجه مالی روشن دورتا دور وي از دور چراغهادیچی پی فرعي به جاده ایکام
 :دست روبرو را نشان داد

 شمی مادهی جا پنیاوناهاش اونجاست اقا کامران قربونت من هم-
 کننی جک و جونور پارت مچارهیب-
 اطی حي که چراغابهی عج؟همونجاستینیبی اون چراغا رو مفتمی اون دو تا گرگ بری که گنهیبهتر از ا-

 رو روشن گذاشتن معموال خاموشه
 : گفتیکام
 نییپس بپر پا-

 پدال گاز فشرد در همان حال ي را روشی دوباره پای شد کامادهی ترمز و سهراب پي زد رومحکم
 نکنند تا انها ی خواست اقدامیند و از کامشماره سروان را گرفت سروان گفت که پشت سر انها هست

 برسند
 در شدی مدهی شنفی به طور ضعی هستادی و فرغی جي شدند صداادهی پنی از ماشدندی در رسي جلویوقت

 نی بودند فرهاد معطل نکرد سوار ماشدهی خاردار کشمی هم سالی بلند وواری دي بلند بود و رویلی خالیو
 لنگه در دیدر کوب  پدال گاز فشرد و با سرعت هرچه تمام تر بهي را روریشد و دنده عقب گرفت بعد پا

  شداطی وارد حنیکنده و فرهاد با ماش
 را رها کرد اسلحه را به طرف ی خورده بود برگشت و درست هستکهی شکستن در ي که از صدادیسع

 برداشت نی زمي از روزهی مشت شن و سنگرکی ی کرد هستکی ان شلي گرفت و چنبار به سونیماش
 که ی به طرف هستگری صورتش را گرفت و با دست دي دست رومی با دی سعدی پاشدیو به صورت سع

 که شاهد بودند به ی فرهاد و کامدی را دری هستي کرد گلوله بازوکی افتاده بود شلنیبه زم  اويجلو
 دی اسلحه از دست سعدندی غلطنی و با هم به زمدی پردی سعي فرهاد رودندیسرعت به طرف ان دو دو

  به طرف اسلحه رفت و ان را برداشتی شدند کامزی افتاد و ان دو گالويبه کنار
  کثافت رو بذارم کف دستشنی حق اخوامیم....فرهاد برو کنار-
  کارو نکننی اینه کام-

 ستادی ای مقابل کامدیسع
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 سهراب با کردیلب توجه م جالی روشن دورتا دور وي از دور چراغهادیچی پی فرعي به جاده ایکام
 :دست روبرو را نشان داد

 شمی مادهی جا پنیاوناهاش اونجاست اقا کامران قربونت من هم-
 کننی جک و جونور پارت مچارهیب-
 اطی حي که چراغابهی عج؟همونجاستینیبی اون چراغا رو مفتمی اون دو تا گرگ بری که گنهیبهتر از ا-

 رو روشن گذاشتن معموال خاموشه
 : گفتیکام
 نییپس بپر پا-

 پدال گاز فشرد در همان حال ي را روشی دوباره پای شد کامادهی ترمز و سهراب پي زد رومحکم
 نکنند تا انها ی خواست اقدامیشماره سروان را گرفت سروان گفت که پشت سر انها هستند و از کام

 برسند
 در شدی مدهی شنفی به طور ضعیهست ادی و فرغی جي شدند صداادهی پنی از ماشدندی در رسي جلویوقت

 نی بودند فرهاد معطل نکرد سوار ماشدهی خاردار کشمی هم سالی بلند وواری دي بلند بود و رویلی خالیو
 لنگه در دیدر کوب  پدال گاز فشرد و با سرعت هرچه تمام تر بهي را روریشد و دنده عقب گرفت بعد پا

  شداطی وارد حنیکنده و فرهاد با ماش
 را رها کرد اسلحه را به طرف ی خورده بود برگشت و درست هستکهی شکستن در ي که از صدادیسع

 برداشت نی زمي از روزهی مشت شن و سنگرکی ی کرد هستکی ان شلي گرفت و چنبار به سونیماش
 که ی به طرف هستگری صورتش را گرفت و با دست دي دست رومی با دی سعدی پاشدیو به صورت سع

 که شاهد بودند به ی فرهاد و کامدی را دری هستي کرد گلوله بازوکی افتاده بود شلنیزمبه   اويجلو
 دی اسلحه از دست سعدندی غلطنی و با هم به زمدی پردی سعي فرهاد رودندیسرعت به طرف ان دو دو

  به طرف اسلحه رفت و ان را برداشتی شدند کامزی افتاد و ان دو گالويبه کنار
  کثافت رو بذارم کف دستشنی حق اخوامیم....فرهاد برو کنار-
  کارو نکننی اینه کام-

 ستادی ای مقابل کامدیسع
 
 احمق ی ادم دست و پا چلفتهی اقا پسر که عرضه نداره نیا... چکار کنهخوادی می عوضنی انمیبذار بب-

 دادی جونشو نجات ممیاگه عرضه داشت مر



 

@donyayroman 439 

 : زدادی فریکام
 ! اشغالياری اسمشو به زبون بي رو ببند حق ندارفتیفت اون دهن کثخفه شو کثا-
 .... کردمیفی چه کیدونی به چوش اومد؟پس بذار بهت بگم نمه؟خونتیچ-

 : نعره زدیکام
 زی چهمهیقاتل ب...کثافت رذل...خفه شو -

 رونی که از اسلحه بي کرد گلوله اکی شلی و دستش را گرفت اما کامدی دوی به طرف کامفرهاد
 : فرهاد را کنار زدی افتاد کامنی زمي رونشی سنگکلی خود و او با هدی سعيجست به پا

 روز حسابتو هیبهت گفته بودم ... پدر و مادریبهت گفته بودم اشغال ب... بکشمشدیبا...برو کنار-
 ....حاال وقتشه...رسمیم

 داشتیز خواندن بر نم شده بود دست از رجی بلند شود با انکه زخمشی از جاکردی می سعدیسع
 تو فقط ی کني اندازری تیتونیتو ادم خل و چل که نم... عرضه ی کن بکی شلياگه جراتشو دار-

 ي بلديدلقک باز
 : داد زدفرهاد

  کنهکی تو رو تحرخوادیاون م...به حرفش گوش نده...ینه کام-
 رمی گرگ درنده بگنی رو از امی انتقام مردیبا...برو کنار فرهاد-
 و راحت شی که تو بکشخوادی منوی ازنده بمونه و عذاب بکشه اون همدیبا.... ندارهدهی فاشیاگه بکش-

 شه
 : داد زدیکام
 زنمیبرو کنار وگرنه تو رو هم م...برو کنار فرهاد-

  کردخکوبی مشانی انها را برجارضای سروان علادی فريصدا
 کنمی مکی وگرنه شلنیکامران اسلحه رو بنداز زم-

 بود نشانه ستادهی ادی سعي که با اسلحه جلوی بودند همه به طرف کامرضای که همراه عليمامور چند
 گرفتند

 نیکامران اشتباه نکن گفتم اسلحه رو بنداز زم-
 : گفتفرهاد

 کنمیخواهش م...به خاطر اون.... فکر کنمایبه س...يندازی دردسر ميخودتو تو...گهی بسه دیکام-
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 پرت کرد سروان و ماموران به طرف انها ی زانو زد و اسلحه را به طرفنی زمي مکث کرد بعد رویکام
 را هی گذاشت که حاال گری شانه کامي برداشت و دستش را رونی زمي سروان اسلحه را از رودندیدو

  و او را در اغوش گرفتدی دویسر داده بود فرهاد به طرف هست
 ....د تموم شیهمه چ....تموم شد...زم؟یحالت خوبه عز-

 دستبند زده بودند توسط دو مامور لنگان لنگان به طرف انها امد و خنده تمسخر شی که به دستهادیسع
 : سر داديزیام
 عرضه که نتونست کارش رو درست ی بی تموم نشده اقا پسر من هنوز زنده ام اون عوضیچیه-

 دارمیبر نم چکدومتونی هم بده من دست از سر هرسگای منو به اون پغامیانجام بده پ
 انداخت و با مشت و لگد به سر و صورتش نی زمي او را رودی دودی زد و به طرف سعي نعره ایکام
 شدند و تا به ری غافلگی کامی را گرفته بودند از حرکت ناگهاندی سعي که بازوي دو ماموردیکوب

  غرق خون شده بوددی بکشند صورت سعرونی بی کامي دست و پاری را از زدی و سعندیایخودشان ب
 : داد زدسروان

  کامران ولش کنیکنیچکار م-
 چکسی زندس هی کشت تا وقتدی کثافت رو بانی اشهی ادم نمنی حسابشو برسم ادی بارضایولم کن عل-

  بکشمزوی همه چی رذل بنی بذار استیدر امان ن
  دردسر نندازي خودتو تورهی بگمیبذار قانون در موردش تصم...ولش کن-

 پر از خون ی که با دهاندی و به سعدی جرات کرده بود دوان دوان رسسی پللی اتوموبدنی که با دسهراب
 شدی بلند منی زمي چشم شکافته شده به کمک ماموران از روریو ز
 

 : شدرهی به او خدی کرد سعنگاه
 ی چهارچشمرسمی حرومزاده؟صبر کن حساب تو رو هم ميپس کار تو بود ادم فروش؟تو منو لو داد-

 ی باشدهی خواب هم ندي که توزمی براش بريمواظب اون خواهر کوچولوت باش نقشه ا
 : رو به ماموران کرد و گفتسروان

 هی عجب جونور پروئنی ماشي تودی کثافتو بندازنیا-
 شدی منتقل منی که توسط ماموران به ماشدی از ترس زبانش بند امده و با ترس و وحشت به سعسهراب

 ه بود شدرهیخ
  شده؟اون کجاست؟ی چیپس رضا زاغ-
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 را در دست ی و خودش که هنوز دست کامدندی دوالی به چند مامور اشاره کرد که به داخل وسروان
  زانو زودیداشت کنار فرهاد و هست

  گلوله هم خورده؟رسهیاالن امبوالنس م-
 : گفتفرهاد

 مارستانی بمشی زودتر برسوندی فکر نکنم همه جاش خون الوده بادونمینم-
 قهی رفته بود سروان را صدا کرد چند دقالی که به داخل وي ماموردی انبوالنس به گوش رسری اژيصدا

 ي را روی هستدندی دوی به طرف فرهاد و هستارشی و دکتر به همراه دستدی رسیبعد امبوالنس
 برانکارد گذاشتند و به داخل امبوالنس رفتند

 : گفتسروان
 میاری خودمون منی اونو با ماشی شده ولی هم زخمی زاغ رضادیشما حرکت کن-
 

 با پدرش تماس گرفت و ی شهر به راه افتاد کاممارستانی به سرعت به طرف برکشانی اژامبوالنس
  دندی رسمارستانی خان و فرامرز به باری بعد بهادر خان و اسفندی را شرح داد ساعتانیجر
 به شانه اش خورد ی نشسته بود که دستمارستانی باطی در حیمکتی ني روی صبح بود کامکینزد

  خسته کنار او نشستی با صورترضایسروان عل
 کامران چه خبر؟حالش چطوره؟-
 دشی تهديگلوله به بازوش خورده و از بدنش خارج شده پانسمانش تازه تموم شده خدا رو شکر خطر-
  شدند؟یون کثافتا چ اي وقت نشد ازت تشکر کنم به موقع خودتو رسوندرضای علکنهینم
 یلی جرمش خمونهی زنده می بشدت مجروح شده ولی تهران رضا زاغمیدیتا بعداز ظهر انتقالشون م-
 ی اگاهي هم داره ماموراي و دزديری مورد قتل و چند ضرب و جرح و زورگهی مورد نی از ازی غادهیز

 ی هاش چهی گريال البه یدونی کرد مهی شروع به گرمی کردداشی پیمدتهاست دنبالشن وقت
 دختر بچه زخم هی از دی بزن بودن باکهی و کشتن و يری و زورگي همه سال قلدرنی بعد ا؟گفتگفت

 بود يگهای کارش خوشم اومد هرکس دنی و بهش بگم چقدر از انمی رو ببی هستخوامیم....بخوره 
  برام افترمیسروان دعا کن بم": به من گفتمارستانی بي مقاومت کنه توتونستی اون نامردا نميجلو
 " دختر بچه ناکارم کردههی مردم بفهمن داره

 
 : گفتیکام
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 کجا میدیفهمی اگه نممیدی خداروشکر که به موقع رسرضای بار اومده اخ عليدختر خود ساخته ا-
 اوردنی سرش میی دوتا اشغال چه بالنیبردنش معلوم نبود ا

 : گفتسروان
 نی از اری غدی از سعی باشه ولی اعدامی فکر کنم رضا زاغسمی و گزارش بنوينتر برگردم کالدیبا-

 چند نی ادی براش برشهی نمشتری چند سال بهیی ادم رباهی مورد هم فقط نی امی نداری مدرکچیمورد ه
 چی هههرکای اب زیلی خی کنم ولدای پمی مري هی اون سر قضهی بر علی کردم مدرکی سعیلیوقته خ

 و ارمی بتونم ازش در بدی بوده باشه شالی دخی از خودش نذاشته اگه اون ماجرا هم رضا زاغيرد
 که حاال حاال ها از می براش درست کنینی پرونده سنگمیتونی تا مدی تر کنم بانی رو سنگدیپرونده سع

  سراغتونادی به محض ازاد شدن دوبارستی ندی بعکردی که مي ایزندان خالص نشه با اون رجزخوان
 گرفت شی شرارت رو پی از بچگی رو داشته باشه ولی زندگنی بهترتونستی ذره شعور داشت مهیاگه -

 کنن اونم درست مقل پدرشه پست و رذل شیی هم نداشت که درست راهنمایمتاسفانه خانواده خوب
وتش  بود که به ثریتی پدرش تا تونست دنبال موقعترسهی هم نمیچی از هستی جلودارش نیچیه

  شدی دختره چنی امینی ببمی سر بزنهی می برشدی که میکنه حاال از هر راه اضافه
 به طرفش امدن رضای سروان علدنی خان در راهرو نشسته بودند که با داری خانم همراه اسفندبهادر

 : گفتیبهادر خان با قدردان
 ي و بچه هامو نجات داديدیبه موقع رس. جونرضایدستت درد نکنه عل-
  چطوره؟ی ام عمل کردم قربان حا خانم هستفهیمن به وظ-
 کنهی نمدشی تهديخداروشکر خطر-

 : گفتسروان
  کامرانمی برشمیخب با اجازتون من مرخص م-
 کجا؟-

 : انداختنیی سرش را پاسروان
 ی باز داشت هستيای با من بدیمتاسفم تو با-

 : گفتاریاسفند
 ؟ي کار داری چی کام؟بهیگی میسروان چ-
 : خان ادامه دادهادرب
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  نبود اون پسره هر سه نفر رو کشته بودیاگه کام-
 : سرش را تکان دادسروان

  ام عمل کنمفهی به وظدی مامورم و معذور بایمتوجهم ول-
 : خان دوباره گفتبهادر

 ی بر ضد ما باشدی نباگهی تو که دي باخبرانی تو از همه جررضایعل-
 : شانه بهادر خان گذاشت و گفتي دستش را روسروان

 شی کرده طبق قانون بازداشته تا به پروندگيراندازی کامران تی ولکنمیمن حال شما رو درك م-
  بشهیدگیرس

 : که تازه خودش را رسانده بود گفتفرهاد
 ما رو ي هر سه تازی همه چی بود اون قاتل بدهی جنبری دی اگه کامدیخودتون که اونجا شاهد بود-

 ست؟ی نينجوری دفاع از خوده مگه انیکشته بود ا
 دیکردی می اقدامدی تا مامورا برسن خودتون نبادیدادی اجازه مدیبا-

 : گفتي گرفته اي با صدایکام
 د؟یکردی و جنازه ها رو جمع مدیاومدی بعد شما مکشتی همه ما رو مدمیکریصبر م-

 : جواب دادحوصلهی بسروان
 ونی فردا اقای ولی ما مهمون باششی پدی شب باکی ی کامران با من بحث نکن فعال تو بازداشتنیبب-
  و موقتا ازادت کنن تا روز دادگاهارنی سند بتوننیم
 
 سخت شی باال رفتن از پله ها براشی که به علت جراحتش پای گذاشته بودند و هستی کتابخانه تختدر

 شب در بازداشگاه ماند و روز بعد فرهاد و فرامرز با سند منزل کی ی کامبردیبود موقتا در انجا به سر م
  برگزار شودی و رصا زاغدیازادش کردند قرار بود چند ههفته بعد دادگاه سع

 به نام سرافراز به انجا امد همه در سالن جمع شدند سراافراز رو به بهادر یلی با وکزی شب روحانگکی
 :خان گفت

 نظر دی تجددی در مورد سعی تا از شما خواهش کنممیهمراه خانم امجد امد امجد من به يجناب اقا-
 !دی گذشت کندی بادی کرده شما که حاال بزرگترش هستی اون بچگدیکن

 : را گرفت و گفتاشینی بزیروحانگ
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 من رونی بادی اون بدی بدتی رضاکنمی خواهش می ولدی نداری دل خوشدی از سعچکدومتونی هدونمیم-
  سرمون باشهي و باالمی مرد دارهی به اجی احتمی تنها هستیلی خدیو مهش
 : زدي خان پوزخندبهادر

 یدونی خودتم خوب مخورهی نمچکسی که اون بخواد نشون بده به درد هی مرد مردانگیگیخودت م-
  براتون باشهی سرپرست خوبتونهیکه نم

 : التماس کردزی انگروح
 می خونه نداري مرد توگهی ما دکنمی بده من خودم درستش متی شما رضاکنمیبهادر خان خواهش م-

 ادی سرمون میی چه بالستیاگه اونم نباشه معلوم ن
 : انداختزی رقت بار روح انگي افهی به قی خانم نگاهعمه

 ؟یزنی می سرپرستی دم از ب؟حاالي به پا کردی چه قشقرقي اومدادتهی شیچند روز پ-
 بعد از اون دی منو ببخشکنمی کردم خواهش می اشتباههیمن  دیعمه خانم شما بزرگتر ما هست-

  کنمهی که بتونم بهش تکستی نی کسگهی دامرزیخداب
 : خانم پوزخند زدعمه

 ما ي برای چه خط و نشونادتهی؟ي از اون سراغ ندار؟بهتری کنهی تکدی به سعيخوایم...هه-
 ؟ي واد شدی شده از در وستی چ؟حااليدیکش

 : گفتسرافراز
 شهی مشتری در زندان فقط مشکالت بدی با بودن سعدی فکر کنی منطقکنمیخانم بزرگ خواهش م-

 : خان گفتبهادر
 و دست از مشهی ادم نچوقتی اون هشهی مشتری اومدنش مشکالت برونی با بدیکنیاقا اشتباه م-

 .دارهیشرارتش برنم
 :دی را به کف سالن کوبشی خانم عصاعمه

 بودن دهی رسری اگه بچه ها ددمی نمتی که رضایکی من نجای ادی اومدخودی بدی بحث رو تموم کنگهید-
  بودمی هستاهپوشیاالن من س

 : کرد و گفتزی خان رو به روخ انگبهادر
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 سو وجدانی تا اون بي و شلوغ کردنجای اي اون روز مخصوصا با دخترت اومديتو هم مقصر بود-
 که از تو می کردی مردونگیلی ما خاری در ني بازبمی ننه من غرخودی رو ببره پس بیاستفاده کن و هست

 می نکردتیو دخترت شکا
 هی افتاد که به در سالن تکی سرش را باال گرفت تا جواب بدهد اما چشمش به هستهی با گرزیروحانگ

 : از جا بلند شد و به طرف او رفتعی سرکردیداده بود و به انها نگاه م
 که ی بمش تو رو خدا گذشت کن تو اونقدر خانم و مهربونشمرگتی من پی الهزمی جون عزیهست-

  بگنيزی چتوننی نمهی بقي بدتیاگه رضا
 را برگرداند بعد لنگان لنگان به طرف شی انداخت و روزی روح انگسی خي به چشمهای نگاهیهست

 : و گفتيرد کی سرافراز نگاهي و اقازی خان به روح انگاریعمه خانم رفت و کنارش نشست اسفند
 می برگزار بشه قانون در مرود اون تصمدی تا دادگاه سعمی صبر کندی بادی اومدنجای به الی دلیشما ب-
 رهیگیم

 :سرافراز
 میری بگفی تخفدی سعي براشهی پرونده باشه طبق قانون مي شما روتی اگه رضای درست ولنیا-

 ...دی برادرتون باشي به فکر خوانواده کنمیخواهش م
 : کالم او را ادامه دادزیروحانگ

 که رفت منو دخترم مونی شوهرم که رفت خونه و زندگدی کم هم به فکر ما باشهیتو رو خدا -
 دیریتو رو خدا اقال پسرمو از من نگ...میسرگردون شد

 : زد و گفتي خان پوزخندبهادر
اعث عذاب همه شده  اقا پسر چه به روزگار ما اورده و چقدر بنی که همي فراموش کردنکهیتو مثل ا-

 بده تی رضادی اونه که باهی که موزد ظلم واقع شده هستی نداره کسي ادهی حرفها فانیدر هر صورت ا
  ندارمی بد من به شخصه حرفتی رضایاگه هست

 : دوختی نگاه پر از التماسش رو به هستزی انگروح
 کنمی خواهش می هستانتی به فکر اطرافشهی بده تو گذشت کن تو همتی جون تو رو خدا رضایهست-

  ما هم فکر کنیبه زندگ
 

 : گفتفرهاد
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 اون دست از کاراش برداره و سر به راه بشه؟اگه دوباره دی هست که با ازاد شدن سعینیچه تضم-
 م؟ی بکنمیتونی ما چه کار مهی و بقی سراغ هستنجای اادی و برهیاسلحه دستش بگ

 : گفتزی انگروح
 و از رمی به محض ازاد شدنش دستشو بگدمی بهتون قول مکنمی مدی بگي من هر کاردمیمن قول م-
 به خاطر خدا به خاطر کنمی جون خواهش می هستدی نکندای از ما سه نفر پي ردچی هگهی و دمی برنجایا

  بدهتی رضاي که دوسش داریهر کس
 کرد با اشاره او بلند شد ی به سر افراز نگاهزی به راه افتاد روح انگی بلند شد و به طرف در خروجیهست

 : رفت و دستش را گرفتیو به طرف هست
  بدهتی من فدات بشم قربونت برم نذار پسرم اون تو بمونه به خاطر خدا رضای جون الهیهست-

 : گفتسرافراز
 ام دهی شنیلی و عطوفت شما خی از مهربانی ولدی صدمه خوردیلی شما خدونمی من میخانم هست-

 دین گذشت ککنمیخواهش م
 هی و بقزی به روح انگی به سر افراز و نگاهی نگاهدندیدرخشی مشی سرش را باال گرفت چشمهایهست

 و از سالن دی کشرونی بزی دستش را از دست روح انگظی ماند با غرهی خی کاميانداخت نگاهش رو
 تش دسی انجام نداد هستي او کاری تسلي براچکسی کرد ههی بلند گري با صدازی رفت روح انگرونیب

 رفتی باال می پلکان گرفته بود و به سختيرا به نرده ها
 زی به روح انگی پله ها نگاهي از باالی هستکردندی بودند و به او نگاه مستادهی پله ها انیی همه پاحاال

  چشم به او دوخته بودهیانداخت که با گر
 نه اون لتی وکنی نه تو نه اير بزانجای پاتو اي حق ندارچوقتی هم هگهی درونی بدی خونه برنیاز ا-

 دخترت
 : افراز گفتسر
 ...ی سخت گذشته ولیلی به شما خمیدونی ممی با هم حرف بزندی اجازه بدکنمی خواهش میخانم هست-

 : داد زدتی با عصبانیهست
 راحت تموم تونهی مزی همه چدیکنی حرف زدن در موردش راحته؟فکر مدیکنیسخت گذشته؟فکر م-

اون ...زی همه چی پست بد؟اونیکنی مي طرفداردی داری از کدیدونی گذشته؟می به من چدیدونیبشه؟م
 ....اون...اون رذل هرزه...قاتل کثافت
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 اش وارد کرده نهی به قفسه سی که رضا زاغیی پله افتاد هنوز به خاطر ضربه هاي گرفت و رونفسش
 را به زی سخت بود بهادر خان به فرامرز اشاره کرد و او سرافراز و روح انگشی برادنیبود نفس کش

  را به اتاقش بردی کرد فرهاد هستتی از ساختمان هدارونیب
 : خان هم وارد اتاق شدبهادر

 گهی دمی تمومش کندی که بانهی موضوع ای ولمی بدتی رضادی ما نباستمی دلم من هم موافق نزیعز-
 .می جا تمومش کننی همدی باهی کافگهی ديزی بحث و جدل و دعوا و مرافعه و خون و خونرهیکاف

 : هم گفتفرهاد
 جا نی رنج و عذاب همنی ادی بای وليدی چقدر عذاب کشمیدونی ما مگهی جان پدر راست میهست-

 تموم بشه
 : گرفته گفتیی با صدایهست

 چطور همه رو يدی؟نشنيدی ندرون؟توی بادی بی بدم؟بذارم اون عوضتی رضادی که بانهیمنظورتون ا-
 کرد؟ی مدیتهد

 : گفتفرهاد
 اون دست از کاراش برداره و سر به راه بشه؟اگه دوباره دی هست که با ازاد شدن سعینیچه تضم-

 م؟ی بکنمیتونی ما چه کار مهی و بقی سراغ هستنجای اادی و برهیاسلحه دستش بگ
 : گفتزی انگروح

 و از رمی به محض ازاد شدنش دستشو بگدمی بهتون قول مکنمی مدی بگي من هر کاردمیمن قول م-
 به خاطر خدا به خاطر کنمی جون خواهش می هستدی نکندای از ما سه نفر پي ردچی هگهی و دمی برنجایا

  بدهتی رضاي که دوسش داریهر کس
 کرد با اشاره او بلند شد ی به سر افراز نگاهزی به راه افتاد روح انگی بلند شد و به طرف در خروجیهست

 : رفت و دستش را گرفتیو به طرف هست
  بدهتی من فدات بشم قربونت برم نذار پسرم اون تو بمونه به خاطر خدا رضای جون الهیهست-

 : گفتسرافراز
 ام دهی شنیلی و عطوفت شما خی از مهربانی ولدی صدمه خوردیلی شما خدونمی من میخانم هست-

 دی گذشت کنکنمیخواهش م
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 هی و بقزی به روح انگی به سر افراز و نگاهی نگاهدندیدرخشی مشی سرش را باال گرفت چشمهایهست
 و از سالن دی کشرونی بزی دستش را از دست روح انگظی ماند با غرهی خی کاميانداخت نگاهش رو

 تش دسی انجام نداد هستي او کاری تسلي براچکسی کرد ههی بلند گري با صدازی رفت روح انگرونیب
 رفتی باال می پلکان گرفته بود و به سختيرا به نرده ها

 زی به روح انگی پله ها نگاهي از باالی هستکردندی بودند و به او نگاه مستادهی پله ها انیی همه پاحاال
  چشم به او دوخته بودهیانداخت که با گر

 نه اون لتی وکنی نه تو نه اي بزارنجای پاتو ايحق ندار چوقتی هم هگهی درونی بدی خونه برنیاز ا-
 دخترت

 : افراز گفتسر
 ...ی سخت گذشته ولیلی به شما خمیدونی ممی با هم حرف بزندی اجازه بدکنمی خواهش میخانم هست-

 : داد زدتی با عصبانیهست
 راحت تموم تونهی مزی همه چدیکنی حرف زدن در موردش راحته؟فکر مدیکنیسخت گذشته؟فکر م-

اون ...زی همه چی پست بد؟اونیکنی مي طرفداردی داری از کدیدونی گذشته؟می به من چدیدونیبشه؟م
 ....اون...اون رذل هرزه...قاتل کثافت

 اش وارد کرده نهی به قفسه سی که رضا زاغیی پله افتاد هنوز به خاطر ضربه هاي گرفت و رونفسش
 را به زیان به فرامرز اشاره کرد و او سرافراز و روح انگ سخت بود بهادر خشی برادنیبود نفس کش

  را به اتاقش بردی کرد فرهاد هستتی از ساختمان هدارونیب
 : خان هم وارد اتاق شدبهادر

 گهی دمی تمومش کندی که بانهی موضوع ای ولمی بدتی رضادی ما نباستمی دلم من هم موافق نزیعز-
 .می جا تمومش کننی همدی باهی کافگهی ديزی بحث و جدل و دعوا و مرافعه و خون و خونرهیکاف

 : هم گفتفرهاد
 جا نی رنج و عذاب همنی ادی بای وليدی چقدر عذاب کشمیدونی ما مگهی جان پدر راست میهست-

 تموم بشه
 : گرفته گفتیی با صدایهست

 چطور همه رو يدی؟نشنيدی ندرون؟توی بادی بی بدم؟بذارم اون عوضتی رضادی که بانهیمنظورتون ا-
 کرد؟ی مدیتهد
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 : خانم با خشم گفتعمه
  پا له کردری زدی رو بای سر مار زخمي بدتی رضادینه نبا-

 : خان به طرف خواهرش رفتبهادر
  رو گرفتيزی خون و خونري جلودی حرفو نزن بانی اسیفرنگ-

  گفتی با نگرانیهست
 اد؟ی سراغ ما نمگهی اگه اون از زندان ازاد بشه ددیشما مطمئن-

 : و گفتدی کشی خان اهبهادر
 فوقش چند سال براش ي ندتی بر فرض که تو رضامی بکني کارهی دی بای ولستمیمنم مطمئن ن-
  جلوشو گرفتشهی اون موقع اصال نمرونی بادی و بعد مبرنیم

 همکالم نشده بود ی چند روزه با کامنی را برگرداند اشی نگاه کرد و روی با خشم به کامیهست
 دانستندی رفتار او را نمنی و فرهاد علت ای کامدادیجوابش را نم

 
 : گفتفرهاد

 اون دست از کاراش برداره و سر به راه بشه؟اگه دوباره دی هست که با ازاد شدن سعینیچه تضم-
 م؟ی بکنمیتونیا چه کار م مهی و بقی سراغ هستنجای اادی و برهیاسلحه دستش بگ

 : گفتزی انگروح
 و از رمی به محض ازاد شدنش دستشو بگدمی بهتون قول مکنمی مدی بگي من هر کاردمیمن قول م-
 به خاطر خدا به خاطر کنمی جون خواهش می هستدی نکندای از ما سه نفر پي ردچی هگهی و دمی برنجایا

  بدهتی رضاي که دوسش داریهر کس
 کرد با اشاره او بلند شد ی به سر افراز نگاهزی به راه افتاد روح انگی بلند شد و به طرف در خروجیهست

 : رفت و دستش را گرفتیو به طرف هست
  بدهتی من فدات بشم قربونت برم نذار پسرم اون تو بمونه به خاطر خدا رضای جون الهیهست-

 : گفتسرافراز
 ام دهی شنیلی و عطوفت شما خی از مهربانی ولدی خورد صدمهیلی شما خدونمی من میخانم هست-

 دی گذشت کنکنمیخواهش م
 هی و بقزی به روح انگی به سر افراز و نگاهی نگاهدندیدرخشی مشی سرش را باال گرفت چشمهایهست

 و از سالن دی کشرونی بزی دستش را از دست روح انگظی ماند با غرهی خی کاميانداخت نگاهش رو
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 تش دسی انجام نداد هستي او کاری تسلي براچکسی کرد ههی بلند گري با صدازی رفت روح انگرونیب
 رفتی باال می پلکان گرفته بود و به سختيرا به نرده ها

 زی به روح انگی پله ها نگاهي از باالی هستکردندی بودند و به او نگاه مستادهی پله ها انیی همه پاحاال
 او دوخته بود چشم به هیانداخت که با گر

 نه اون لتی وکنی نه تو نه اي بزارنجای پاتو اي حق ندارچوقتی هم هگهی درونی بدی خونه برنیاز ا-
 دخترت

 : افراز گفتسر
 ...ی سخت گذشته ولیلی به شما خمیدونی ممی با هم حرف بزندی اجازه بدکنمی خواهش میخانم هست-

 : داد زدتی با عصبانیهست
 راحت تموم تونهی مزی همه چدیکنی حرف زدن در موردش راحته؟فکر مدیکنیسخت گذشته؟فکر م-

اون ...زی همه چی پست بد؟اونیکنی مي طرفداردی داری از کدیدونی گذشته؟می به من چدیدونیبشه؟م
 ....اون...اون رذل هرزه...قاتل کثافت

 اش وارد کرده نهی به قفسه سی که رضا زاغیی پله افتاد هنوز به خاطر ضربه هاي گرفت و رونفسش
 را به زی سخت بود بهادر خان به فرامرز اشاره کرد و او سرافراز و روح انگشی برادنیبود نفس کش

  را به اتاقش بردی کرد فرهاد هستتی از ساختمان هدارونیب
 : خان هم وارد اتاق شدبهادر

 گهی دمی تمومش کندی که بانهی موضوع ای ولمی بدتی رضادی ما نباستمی دلم من هم موافق نزیعز-
 .می جا تمومش کننی همدی باهی کافگهی ديزی بحث و جدل و دعوا و مرافعه و خون و خونرهیکاف

 : هم گفتفرهاد
 جا نی رنج و عذاب همنی ادی بای وليدی چقدر عذاب کشمیدونی ما مگهی جان پدر راست میهست-

 تموم بشه
 : گرفته گفتیی با صدایهست

 چطور همه رو يدی؟نشنيدی ندرون؟توی بادی بی بدم؟بذارم اون عوضتی رضادی که بانهیمنظورتون ا-
 کرد؟ی مدیتهد
 : خانم با خشم گفتعمه

  پا له کردری زدی رو بای سر مار زخمي بدتی رضادینه نبا-
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 : خان به طرف خواهرش رفتبهادر
  رو گرفتيزی خون و خونري جلودی حرفو نزن بانی اسیفرنگ-

  گفتی با نگرانیهست
 اد؟ی سراغ ما نمگهی اگه اون از زندان ازاد بشه ددیشما مطمئن-

 : و گفتدی کشی خان اهبهادر
 فوقش چند سال براش ي ندتی بر فرض که تو رضامی بکني کارهی دی بای ولستمیمنم مطمئن ن-
  جلوشو گرفتشهی اون موقع اصال نمرونی بادی و بعد مبرنیم

 همکالم نشده بود ی چند روزه با کامنی را برگرداند اشی نگاه کرد و روی با خشم به کامیهست
 دانستندی رفتار او را نمنی و فرهاد علت ای کامدادیجوابش را نم

 : به طرفش امدیکام
 ؟یکنی به من نگاه مينجوری ا؟چرای تو از دست من ناراحتیهست-
 بخشمتی وقت نمچی توئه هریهمش تقص.همه ش به خاطره توئه -

 :دی متعجب پرسفرهاد
 ه؟ی کامری تقصی؟چی هستهیمنظورت چ-

 : پرسشگر به او گفتی با نگاهیکام
  مقصرم؟ی چيمن چه کار کردم؟برا-

 : داد زدیهست
 دی؟باي زدری چرا فقط به پاش تیداشتی بر منی زمي رو از روفی نسل اون رذل کثدی باشیکشتی مدیبا-
 يکردی مغزشو داغون مدی به قلبش بايزدیم

 : داد زدفرهاد
 که به پاش زده االن يری با همون تیدونی مچی؟هی حرفو بزننی ایتونی بس کن چطور میهست-

 موندی بازداشگاه مي تودیگرفتار شده با سند ازاده وگرنه با
 : دهنده گفتي دلداری با لحنیکام
  انتقام همه رو از اون پست فطرتدادنی بهم اجازه میعنی تونستمی منم از خدام بود مزمی عزنیبب-

 یکردم؟زندگی کار می چمایاما با س....افتهی برام می اصال هم برام مهم نبود بعدا چه اتفاقرمی بگیجان
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 رو گهی دشکست هینخواستم دوباره ....ه نخورده. کم صدشی زندگي اون توشدی تباه مچارهیاون ب
 تجربه کنه

 : گفتفرهاد
 .شدی درست مزی همه چمی داشتدی سعهی علی مدرك درست و حسابهیاگه -

 : گفتهی با گریهست
 تنها ی برده شدم ولی نبدم که به اون خونه لعنتی کسنی بهتر که من اولنی اشتر؟ازی بنیمدرك از ا-

 رونی بودم که زنده اومدم بیکس
 : متعجب به او گفتی خان با نگاهبهادر

 ه؟ی چ؟منظورتی بگيخوای میچ-
 :دی هم پرسیکام
 ؟یگی مي داری چیدونی ؟میتو مطمئن-

 : سرش را به عالمت مثبت تکان داد و گفتیهست
 چکسی که هنی اهوشمی من هنوز بکردنی حرفاشون همون موقع که فکر مونیم...خودشون گفتن-

  منم جزو اون مرده ها بودمدی اومده بودرتری نرفته اگه شما ها درونی خونه بنیزنده از ا
 : را بغل کردی خانم هستعمه

 اون پسره زنده بمونه وگرنه خوامی بکن من نمي کارهی طفلک من؟بهادر يدیش کی دلم تو چزیاخ عز-
 نمی کی با ترس و هراس زندگدی بامیتا عمر دار

 : بلند شد و گفتشی خان از جابهادر
 ي باشه فقط مامورايزی اون خونه چي اگه واقعا تورمی تماس بگیحاال وقتشه که با سرهنگ اشرف-

  کننداشی پتوننی میاگاه
 مامور به دنی را گرفت و با چندیی بود شبانه حکم مقام قضای که از ماموران زبده اگاهی اشرفسرهنگ

 بر ای که خاك تازه داشت یی رفتند انها همه جا را وجب به وجب کشتند هر جای رضا زاغيالیو
امد و  ی نکردند سرهنگ در بازگشت به نزد هستدای پزی چچی هی داشت را کندند ولیعی طبری غیامدگ
 :گفتی با اصرار میهست

 هم به اون دی نرفتم سعرونی که زنده از اونجا بزدندی حرف می من مطمئنم اونا راجع به کسانيوا-
 فهمهی کس موضوع رو نمچی هيپسره گفت که اگه تو دهنتو ببند
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 : سرش را تکان دادی اشرفسرهنگ
 نمی رو ببی خان و اون پسره زاغي جناب سعانی ادیپس با-

 با چند وعده ی بکشد ولی برد از او نتواسنت حرفنتشی به خبث طی پدی با سعداری در دی اشرفسرهنگ
  را لو دادزی او همه چی به رضا زاغدیوع

  را کندندیمی قدابی اسری زی رضا زاغیی برگشتند و با راهنماالی و مامورانش دوباره به وسرهنگ
 کردی را انکار مزی همه چدی شد هرچند سعدهیزن کش هم به قتل سه دی سعي پای اعتراف رضا زاغبا
  او بودهی شواهر همه علیول
 با وجود اصرار عمه ی ان دو نفر شهادت دادند ولهی شاهد هم بر علي که برگزار شد تعدادی دادگاهدر

 کرد فرهاد هم مخالف رفتن ي خودداردی از رفتن به دادگاه روبرو شدن با سعیخانم و بهادر خان هست
 ندی ازار ببشتری بنی از اخواستی به دادگاه بود و نمیهست

 
 : فرارمز گفتکردندی صحبت مدی در سالن دور هم جمع شده بودند و راجع به سعهمه

 د؟ی نفهميزی چی پست و خطرناك باشه؟چطور کسنقدری تونسته ادی چطور سعشهیاصال باورم نم-
 : گفتیکام
  بدهتی نخواست باور کنه و اهمچکسی هی من گفتم ولادتون؟چقدری هیسر اون قض-

 : گفتی خان با شرمندگبهادر
 ی درست فکر کنمذاشتی که نمزدی تو حرف مهیاون وقتا اسکندر اونقدر به گوش ما خوند و بر عل-

 : سرش را تکان داد و گفتاریاسفند
 نمی ببخواستمی زندون کاش زنده بود مي انداخت توجهتی خود و بی منو بگناهی بي انصاف بچه یب-

  داشت به من بدهیچه جواب
 : خان گفتعمه

 از بهشت و ی تقاص کارها و رفتارشون رو پس بدن و برن بخشای دننی همي جا تونی همدیهمه با-
 کرد و متاسفانه ما هم با اون در گناه ياسکندر تا توسنت به همه بد. جاستنیجهنم در واقع هم

 نی که اي روزخواستمیبود هر روز از خدا مرگم رو م هر روزم جهنم ری چند وقت اخنی امی بودکیشر
 اگه به ی اگه دل رحم باشی اگه خوب باشدمی رو به چشم دی جهنم واقعدی رو دزدی هستزی همه چیب

 تو رو ي صورت جورنی اری در غکنهی کمکت ماطی شرنی خدا هم با توئه و در سخت تری باشهیفکر بق
 ی نداشته باشیی که راه به جاکنهیرها م
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 : خان گفتاریاسفند
 همون طور که اسکند رو رها کرد و به خال خودش گذاشت-

 : و گفتدی کشی اهفرهاد
  به اشتباهش برده باشهی هم پدی سعدورامیام-

 : گفتیکام
 متاسفم که عمو اسکندر بدون ستی جبران ني برای فرصتگهی به حالش نداره چون دی فرقگخید-

 تا بفهمه دیدی مرگش رو به چشم مادی شدن پسر و به احتمال زی و زندانموندی زنده مدیعذاب مرد با
 دهیخدا چطور جواب ظلم و ستم رو م

 : خانم گفتعمه
 که دی رفت شماها نبودبای که فري مخصوصا از روشهی عذاب بود همينه پسرم اشتباه نکن اون تو-
 چکدومی اما همی سرش بردي دکتر بود باالی هر چختی به هم ري چطوربای بعد از مرگ فردینیبب

  کهفهممی حاال می غم و غصه از دست دادن خواهرش ولي نکردن اخرشم گفتن پادای پشویماریعلت ب
 گشتی وجدان داشت ذره ذره اونو معذاب
 : خان گفتبهادر

 دای با پی تازه روبراه شده بود ولری چند سال اخنی هم ترس از برمال شدن ماجرا داغونش کرد ادیشا-
 ختی دوباره به هم رشی زندگیشدن هست

 : و گفتدی کشي خان نفس بلندرایاسفند
  ماجرا سر پوش بذاره؟نی اي روخواستی می تا کشدی نمدای پی اگه هستدونمینم-

 : گرفته گفتیی خانم با صداعمه
 جبران اشتباهات ي برای فرصتگهی که دفی حکنهی حق نشسته باالخره دست ظالمو رو ميخدا جا-

 از گناهانم رو جبران کنم ي بهم مهلت بده تا بتونم گوشه ای چند وقتخوامی از خدا میگذاشته ندارم ول
  داشته باشمی الاقل مرگ راحتدیشا

 : کرددیی خان حرف خواهرش را تابهادر
 که می باشنی نشده به فکر اری بهتره تا دمی چقدر مهلت دارستیمعلوم ن. خبر ندارهندهی از اچکسیه-

 می نکنمالی رو پای و حق کسمی کنیخوب زندگ
 : به فرانک زد و شمرده شمرده گفتي لبخندبعد
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 انی فردا شب دعوتشون کنم با خانواده بي براخوامی مری رو بگارشیفرانک جان دخترم شماره پدر ک-
 می تو رو هم سر و سامون بدهی قضدی بانجایا

 :  زانو زدی هستي بعد جلودیا بوس و صورت پدرش ردی ذوق زده پرفرانک
  جونی از تو دارم هستنیا-

 : با خنده گفتیکام
  دختره به مراد دلشنی هم ادی به حقش رسیخدا رو شکر که به قولهام عمل شد هم هست-

 : بر لب نشاندي خانم هم لبخندعمه
 روبه راه شد و تونست خودش کاراشو انجم بده ی هستنکهی به محض ادیبچه ها خودتونو اماده کن-

 میریگی شب مکی رو در ی چهار عروسدی اگر هم دسوت داشته باشمیکنی رو برگزار میمجلس عروس
  هلهله کردند و دست زدندی ها همگبچه

 
 : گفتیکام
  تو رو زودتر راه انداخت؟شهی مي جون چجحوری هستمیندی حرف رو شنی و باالخره امیاخ نمرد-
  گفتیسته
  ازتون بکنمی خواهشخوامی مدی اگه اجازه بدی ولخوامیمعذرت م-

 : سرش را تکان دادفرامرز
 فتهی ما عقب بی عروسنی باز ای رو بهونه نکندی جدزی چهی دوباره یتورو خدا هست-

 : خانم دستش را باال بردعمه
 دمی باشه برات انجام میزم؟هرچی عزيخوای می بگه چخوادی می چی هستنمیفرامرز ساکت باش بب-
 ی کسي برای کنم که مشکلی زندگي کردم طوری سعشهی همدهی نرسیمن تا حاال ازارم به کس-
  حاالی نکنم ولجادیا

 :دی حرفش پرانی میکام
 ی چ؟حاالي با من دعوا نکردشی مگه چند وقت پرسمی خودم حسابتو می کنیونی پادرميخوایاگه م-

 رو که یی تقاص کارهادی اون باي مشکلو درست نکردنی بدون تو انوی؟ایکنی مشویشده که طرفدار
 کرده پس بده

 : گفتفرهاد



 

@donyayroman 456 

 چند تا یدونی مدارهی قانون دست از سر اون بر نمی تو هم اگه از حق خودت گذشت کنی هستنیبب-
 خودتو سر زنش دی رو از دست دادم؟پس نبازانشونی اون عزادار شدن و عزيخوانواده به خاطر کارها

 ینک
 : هم ادامه دادیکام
  رحم سنگدل؟ی قاتل بهی يسوزه؟برای می کيدلت برا-

 : دستش را باال برد و همه را به سکوت دعوت کردیهست
 منظور من روح نمی اونونبجوقتی هگهی نبود من از خدامه که ددی حرفمو بزنم من منظورم سعدیبذار-

 زشت شوهر و ي به خاطر اشتباهات و کارهادی باشونی کردن که زندگی اونا چه گناهدهی و مهشزیانگ
 یوندی مچی مادر و دختر شکسته و خرد شده هستن بابا بهادر ههیپسرشون خراب بشه؟اونا فقط 

 ؟ي خبر دارخچالشونی خونه و ي توی خوراکن؟ازی به خونه اونا زديکنن؟سری می دارن زندگيچطور
 : انداختنیی سرش را پابهادر

 که دارن چطور ستی به منم مربوط نستمی حقشونه اصال هم ناراحت ندای که سرشون بییهر بال-
 نی اعمال زشتشونو ببجهی نتای دننی همي تودی باکننی میزندگ

 خوب دی بادی کنمالی رو پای حق کسدی نبادی گفتشی پقهی چند دقنید؟همیزنی حرفو منیچطور ا-
 د؟ی نشده فراموش کردیچی هنوز همی باشانی و به فکر اطرافدی کنیزندگ
 : به او گفتزی محبت امی خانم با نگاهعمه

 نی از ای حرفخوامی نمگهی دی ولمیکنی مهی سنگ هم شده تهری ما از زي بخوایدخترم تو هر چ-
 موضوع رو فراموش نی اچوقتی و کمر به قتل تو بستن من هدنیخونواده بشنوم اونا با هم نقشه کش

 !می براشون دل بسوزونمی که بخواهنمیبی هم نمیلی پس دلکنمینم
 م؟اگهیدونی رو مقصر مهی بقشهی هم؟چرایزنیخاله جون اون دوتا که مقصر نبودند چرا خودمونو گول م-

 راجع به خوادی نمچکسیه... سر پدر و مادر من اومده اول از همه خودشون مقصر بودنییبال
 پا  بود تا من خوب فکر کنم مادر من به خاطر دلشی مدت فرصت خوبنی بد حرف بزنه اما ازانشیعز
 که به پدرم داشت از خواهر و برادرش گرفته تا خونه و ی گذاشت به خاطر عشقزی همه چيرو

 مادرم شده و دچار سو ی پدر من باعث بدبختکردی اسکندر فکر میی گذشت دازشی و همه چشیزندگ
 کس هم چی هستی نی که اون ادم خوبدنیمه فهم هگهی دزنمی نمی حرفدیتفاهم شده بود راجع به سع
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 چارهی تاوان پس بدن او دو تا بهی نفر بقهی به خاطر اشتباه ستی درست نی ولکنهی نمي اون دلسوزيابر
 ستنیکه مقصر ن

 : خانم گفتعمه
 ی روز اگه اون دو تا شلوغ نکرده بودن اون رذل ب؟اونینیبی می خوبي چهی رو از درزیچرا همه چ-

  بودندهی کشفوی نقشه کثنی درست کنه اونا با هم ابتی همه مصنی سراغ تو اادی بتونستی نمزیهمه چ
 منو ببره به خونه اونا خوادی گفته بود که مدی داره سعي چه فکردی سعدونستمی اونا نمدیمطمئن باش-
 اونا نید رو بهش پس بشونی شماها رو وادار کنه خونه و زندگلهی وسنی تا اون به ازی روح انگشیپ

  داره اونا هم گول خوردني اگهی نقشه ددی سعدونستمینم
 : خان با تعجب گفتبهادر

 ؟ي باهاشون حرف زد؟مگهیدونی رو از کجا منایتو ا-
 : سکوت کرد و ارام گفتیهست

  اوناي رفته بودم خونه روزیبله من د-
 : داد زدی خانم سر هستعمه

 کار ی چدی ما بااوردنی سرت میی بال؟اگهی رو بکننکاری ای تونست؟چطوری اجازه ک؟بایتو کجا رفت-
 م؟یکردیم

 : گفتتی با عصبانفرهاد
 ؟ي کردي چه کار احمقانه ایدونی اونجا؟می همراهت باشه رفتی و کسی بگی به کسنکهیبدون ا-

 :دی خان دوباره پرسبهادر
 تعجبه که اجازه دادن سالم از اون ؟باعثي نفرتشون خبر ندارزانی از م؟مگهی رفتی چياصال برا-

 يای برونیخونه ب
 : داد زدیهست

 اون نی نفرت نداشته باشی نسبت به کسگهی نداشت قرار بود دي با من کاری کسگهی ددیبس کن-
 شدن که به هر ری چند وقت تحقنی دغدغه هستن اونقدر ای اروم و بی زندگهی ها فقط دنبال چارهیب

  انی راضيزیچ
 

 : گفتفرهاد
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 پاسخ دادن به ي هم براای دننی مي که خداوند تودمی رسجهی نتنی مسائل ندارم به انی به ايمن کار-
 یی بدونم چرا تنهاخوامی من ممی کني دلسوزی کسي براي خودی بدیاعمالمون در نظر گرفته پس نبا

  اونجا؟ی رفتیو به حاطر چ
 که چند نفر فکر ی باشم در حالی در اوج خوشبختتونمی نمدونمی مشونیمن خودمو باعث بدبخت-
  باشهمی زندگي بار عذابوجدان روخوامی اونا هستم نمیچارگی و بی من باعث بدبختکننیم

 : گفتیکام
 خوشحال باشن که تو ازشون یلی خدی بای در ثانیستی اونا نی که تو باعث بدبختیدونیخودت م-

  زندان بودني هالهی پشت مدی وگرنه االن باي نکرده اتیشکا
 : خانم گفتعمه

 ؟ي عذاب وجدان ندارگهی بهت فحش دادن؟کتکت هم زدن؟د؟چقدری گرفتي اجهیحاال چه نت-
 روزگار دلشکسته شدن و ي گفتم که فقط از بازستنی ندیکنی هم که فکر مي بدنی ها به اچارهیاون ب-

 .... اونا وجود ندارهیی دلجوي برایمتاسفانه کس
 : ساکت شد و بعد رو به بهادر خان کردي لحظه ایهست

 ؟يبابا بهادر منزل اونا رو چکار کرد-
 می خودشه دنبال مستاجر هستيسر جا-
 ؟ی چيبرا-
 گذاشتم هر موقع دلت خوسات و با پولش رهی اجاره می عالمتی بمونه با قی خالشهیخب خونه که نم-
  فروشي براي بذاری بکني کاریخواستیم
  به اونادیوناون خونه رو برگرد-

 : زل زدی به هستفرهاد
 ي شدوونهی که به خونت تشنه هستن؟دی که ازت نفرت دارن؟به کسانی دشمنات؟به کسانا؟بهیبه ک-

 ؟یهست
 : داد زدیهست

 خوادی اگه اون خونه مال منه دلم مگمی منوی ادی دشمن منه نه به خونم تشنه هستن ببخشینه کس-
  اسکندریی دنبال زن و دختر دادی امروز بفرستنی همرمی بگمیخودم براش تصم

 : و با تحکم گفتدی کوبنی زمي را روشی خانم عصاعمه
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 ستنی ما نلی جزو فامگهی بحث اعصاب خورد کن رو تمومش کن اونا دنیا!یهست-
 به نجامی من االن اد؟اگهیستی پشت سرم باشه چرا متوجه نی اه کسمی اول زندگخوامی من نمیول-

 االن که برگشتم هم نگن کجا تونستمی من کجا هستم مدونستی نمچکسی اوناست هخاطره گذشت
و   بهتون بگم اون زن باصالبتنیبذار.... نکردنرونمی نکردن کتکم نزدن بی احترامیرفتم اونا به من ب

 شوهر و پسرش رو از دست یدر عرض مدت کوتاه! شده لی تبدماری فرتوت و بیرزنی پوش به پکیش
 خوامی نمدی کم فکر کنهی کنمی از دست دادن خواهش مشونوی تمام زندگاری بسیی ابرویداده اونم با ب

 برام ش به اون خونه ندارم اصال هم داشتم و نداشتنیاجی عمر دچار عذاب وجدان باشم من احتهی
 ها یلیبقشونو حفظ کنن هنوز خ از عزت سای کمتوننی اونا مهمه اقال مي برای ولکنهی نمیفرق
 ي اونا به خصوص ابروي کم به فکر ابروهی کنمی سر اون خونواده اومده خواهش میی چه بالدوننینم

  شما بودهي زور برادرزاده هی نباشه ی هر چدی باشدیمهش
 که دندیدی مگری مورد بشنودند و از طرف دنی در ای حرفخواسندی نمی سکوت کرده بودند از طرفهمه

 نی به ادی که کرده بودند نبای و با تمام اشتباهاتشدندی محسوب ملی است انها جزو فامیحق با هست
 شدندیشکل مجازات م

 گچ دستش را باز کرده بودند البته کردی مدای با مراقبت ها و توجهات خانواده بسرعت بهبود پیهست
 تی مراسم ازدواج بچه ها در حال فعالي را بلند کند همه خانواده برانی اجسام سنگتوانستیهنوز نم

 داشت مراسم رفرانک هم اصرا. شب برگزار شود کی و فرامرز در ی فرهاد و کامیبودند قرار شد عروس
 ندهی او به سال ای هنوز تمام نشده بود عروسارشی چون درس کیازدواجش همزمان با انها باشد ول

   بودندی عروسلی وسادیموکول شد دختر ها هر روز در حال پرو لباس و خر
 رسما ی شب جمعه اخر ما مراسم ازدواج در باغ بزرگ خانه بهادر خان برگزار شود هستي شد براقرار

 از ان خانه ندازد و با توجه به اصرار عمه خانم و بهادر خان که ان خانه را یمی سهچیاعالم کرد که ه
  کنندلی به مدرسه تبد اعالم کرد هر زمان وقتش بود ان رادانستندیاز ان او م

 با اصرار همه ی پخش شد و هستی عروسي هفته قبل همه در حال جنب و جوش بودند کارتهاکی از
  را هم دعوت کننددی و مهشزیرا مجبور کرد تا روح انگ

 ان دو مغموم و کردی اعتنا نمدی و مهشزی به روخ انگچکسی هبتی در مجلس تقردی شنبه فرا رس5 روز
 به مقابل ان دو دیدرخشی عروس در جمع مدی که با لباس سفی نشسته بودند هستيگرفته گوشه ا

 :دیرفت و هر دو را در اغوش گرفت و بوس
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کنمی وقت فراموش نمچی رو هدی که نسبت به من داشتیازتون ممنونم گذشت-
کم وجود ان دو  کردند و کم ی بچه ها هم جلو رفتند و با انها سالم و احوالپرسهی اشاره او فرهاد و بقبا

 زجر اور نبودندی کسي براگری شد و ديعاد
 بر لب در صدر مجلس ي بود و همه خوشحال و خندان بودند عمه خانم با لبخندي پر از نور شادخانه

 کنار سه ی و اراستگییبای زتی هر سه عروس در نهاکردینشسته بود و به ان سه زوج خوشبخت نگاه م
 شوق ک و اشي هلهله و شادانی در مدیدرخشی انها منی در بیو هست بودند ستادهی اشانیمرد زندگ

  ها و به خانه بخت خود رهسپار شدندلیخانواده هر سه زوج سوار اتوموب
 بودند و به اسمان چشم دوخته بودندستادهی و فرهاد در ترسا خانه ایهست

 رهی تي گذشت شب های هم خوش و ارام ولی سخت و طاقت فرسا و گاهی بود گاهیبی عجيروزها-
 رفتندنی از بدی امدیبا طلوع خورش

 یبی کس نتونه اسچی و هزی چچی که همی بسازمونوی زندگي طورمی جا به هم قول بدنی همای بزمیعز-
شهی همي من باش برایهست.به اون وارد کنه

 ختی در امنیری شي شده بودند با لبخندری سرازشی گونه هاي روی هستي اشک که از چشمهاقطرات
 شانه فرهاد گذاشت و با هم به اسمان پرستاره چشم دوختنديسرش را رو

انیپا


